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انًهخض انخُفٍزي
 .1مقدمة:
سعت دول مجلس التعاون إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع ٌرتكز على األنشطة ذات القٌمة
المضافة العالٌة ،وٌشجع التوجهات االستثمارٌة لدى األفراد والمشروعات الخاصة ،وٌكون على
درجة عالٌة من االندماج فً االقتصاد العالمً .وفً هذا السٌاق عملت دول المجلس على تنوٌع
االقتصاد وصٌاغة أهداف طموحة لتنمٌة القطاعات غٌر النفطٌة وعلى رأسها قطاع الصناعة
التحوٌلٌة سعٌا منها لزٌادة مساهمة هذا فً الناتج المحلً اإلجمالً ولما له من دور هام فً أي
تركٌبة اقتصادٌة ناجحة ومستقرة ،ولما له من دور كبٌر فً كثافة وترابط العالقات االقتصادٌة
داخل دول المجلس وخاصة فً حاالت الركود التً تصٌب قطاعات المال ،السٌاحة ،التجارة
والعقار.
كما أن التوسع الكبٌر فً قطاع اإلنشاءات والصناعات االساسٌة فً دول المجلس البد أن
تصحبه أنشطة صناعٌة عدٌدة تعمل على تغذٌتها بالمدخالت والخدمات المساندة وصوال إلى تحقٌق
المزٌد من التشابك االقتصادي والصناعً مما ٌحقق قٌام نشاطات اقتصادٌة قابلة للدوام ،وتقابل
احتٌاجات وتطلعات االقتصاد الخلٌجً خاصة تلك الصناعات التً تعتمد على المعرفة واالبتكار
والتقنٌة وذات قٌمة مضافة عالٌة.
من هنا جاء اهتمام دول مجلس التعاون الخلٌجً بتنفٌذ دراسة خارطة الصناعة الخلٌجٌة تمكٌنا
للمزٌد من التكامل الصناعً وتعزٌزا للتنمٌة والرفاهٌة وبنظرة فاحصة للتطورات العالمٌة التً
تتطلب المزٌد من التنسٌق والتعاون االقتصادي.
وٌهدؾ هذا التقرٌر إلى عرض النتائج والتوصٌات العامة لدراسة الخارطة الصناعٌة والتً
ظهرت من تشخٌص الوضع الراهن للقطاعات الصناعٌة ،تحدٌد الصناعات الغائبة ،الفرص
الصناعٌة الواعدة والبنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعة المعرفٌة فضالً عن المنهجٌة
التً استخدمت فً هذه الدراسة ومنهجٌة تحدٌث الخارطة واإلطار العام للخطة التنفٌذٌة لتفعٌل
توصٌات الخارطة الصناعٌة .أما بالنسبة للبٌانات التفصٌلٌة حول التشخٌص القطاعً للصناعة فً
دول المجلس فستكون موجودة من خالل التقارٌر القطاعٌة والتً بلغ عددها  51تقرٌر كل منها
ٌحتوي على البٌانات التفصٌلٌة التً تخص كل قطاع حسب النشاط بناء على التصنٌؾ الصناعً
الدولً الموحد التنقٌح الرابع للعا .)ISIC 4( 2119

 .2أهداؾ الدراسة:
بنا ًء على اعتماد أصحاب المعالً وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون الخلٌجً دعت األمانة
العامة لمجلس التعاون الخلٌجً منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة لتقدٌم مقترح تنفٌذ دراسة
الخارطة الصناعٌة لدول مجلس التعاون .وذلك بهدؾ وضع الخرٌطة التكاملٌة للصناعة الخلٌجٌة
عبر تشخٌص الوضع القائ  ،وتحدٌد الصناعات الغائبة ،وعلى ضوء المٌزات التنافسٌة للدول
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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الخلٌجٌة ٌتم تحدٌد الفرص الواعدة إضافة إلى ذلك وقد تمت دراسة البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة
وتوطٌن الصناعات المعرفٌة من خالل دراسة الوضع الراهن لمراكز البحوث والحاضنات ومراكز
المناولة والشراكة الصناعٌة.
وبناء على اعتماد االمانة العامة لمقترح المنظمة لتنفٌذ الدراسة شرعت المنظمة فً تنفٌذ
الدراسة من خالل فرٌق عمل من خبراء المنظمة مدعوما بفرق من الكوادر الوطنٌة كما تمت
االستعانة ببعض الخبرات األجنبٌة فً بعض التخصصات .

 .3محتوٌات التقرٌر:
ٌتضمن التقرٌر عرض أهداف الدراسة والمنهجٌة التً إتبعت فً تنفٌذها إضافة إلى عرض
نتائج تقٌٌم الوضع الراهن للصناعة الخلٌجٌة من حٌث تشخٌص القطاعات االنتاجٌة والبنٌة األساسٌة
المتمثلة فً مراكز البحث العلمً ،والمناولة والشراكة الصناعٌة والحاضنات إضافة إلى عرض
النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة من حٌث تحدٌد الصناعات الغائبة ومتطلبات قٌامها من بنٌات
اساسٌة فً مجال البحث والتطوٌر وصوال إلى تحدٌد الفرص االستثمارٌة الواعدة التً ٌمكن ان
تساهم فً الوصول إلى غاٌات التكامل الصناعً واالقتصادي بدول مجلس التعاون الخلٌجً،
وبالتالً زٌادة مساهمة القطاع الصناعً فً الناتج المحلً اإلجمالً ،فضالً عن منهجٌة تحدٌث
الخارطة واإلطار العام للخطة التنفٌذٌة لتفعٌل توصٌات الخارطة الصناعٌة وٌحتوي التقرٌر على
عدة فصول وهً كالتالً:
الفصل االول تناول تشخٌص الوضع الراهن للصناعة الخلٌجٌة من حٌث حجم االستثمارات
وفرص العمالة التً وفرتها الصناعة الخلٌجٌة وتحلٌل الوضع الراهن من حٌث التقنٌات المستخدمة
فً االنتاج والتحدٌات التً تواجه الصناعة الخلٌجٌة واستعراض أوضاع المنشآت الصناعٌة
الخلٌجٌة ذات الدور الفاعل من حٌث حجم االنتاج واالستثمارات إضافة إلى ذكر المشروعات
المخططة وتلك التً هً تحت التنفٌذ.
وتناول الفصل الثانً تشخٌص البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعة المعرفٌة
ممثلة فً مراكز البحث العلمً والتطبٌقً ،الحاضنات الصناعٌة ومراكز المناولة والشراكة
الصناعٌة مستفٌدا من الممسوحات المٌدانٌة التً تمت ضمن إطار تنفٌذ الدراسة.
وتناول الفصل الثالث تحدٌد الصناعات الخلٌجٌة الغائبة عبر تحلٌل الفجوة فً األسواق الخلٌجٌة
بما ٌلبً االحتٌاج من السلع االستهالكٌة وتحلٌل السالسل االنتاجٌة للصناعات القائمة وإمكانٌة
تكاملها بما ٌوفر مدخالت االنتاج للصناعة الخلٌجٌة إضافة إلى تحدٌد فرص التصدٌر لألسواق
المجاورة والعالمٌة تلبٌة لحاجتها من المنتجات التً تتوفر مدخالت إنتاجها بالدول االعضاء أو
تعتمد على توفر الطاقة.
كما ٌتضمن الفصل الثالث تحلٌالً ألسباب غٌاب مثل هذه الصناعات فً المنظومة الصناعٌة
الخلٌجٌة .كما حدد الفرص الصناعٌة التً ٌمكن ان تدرس فً مراحل قادمة بصفتها فرصا تعمل
على تحقٌق التكامل الصناعً من خالل توفٌر مدخالت االنتاج ،وزٌادة القٌمة المضافة للموارد
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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والمصادر الخلٌجٌة وبالتالً تعمل على تحقٌق التنوع فً مصادر الدخول الخلٌجٌة وتوفر المزٌد
من فرص العمل النوعٌة للمواطنٌن.
واستعرض الفصل الرابع واألخٌر االطار العام الخاص بتحدٌث الخارطة الصناعٌة الخلٌجٌة
والخطة التنفٌذٌة لتفعٌل توصٌات الخارطة الصناعٌة.

 .4منهجٌة وآلٌة تنفٌذ الدراسة:
اعتمدت المنهجٌة التً اتبعتها المنظمة فً تنفٌذ دراسة الخارطة الصناعٌة الخلٌجٌة على الربط
بٌن البحث المكتبً فً المرحلة األولى وتنفٌذ مسوحات مٌدانٌة موسعة فً المرحلة الثانٌة عالوة
على االستفادة من الدراسات واألبحاث التً نفذتها الدول األعضاء بما ٌفٌد تحقٌق الوصول إلى
أهداف الدراسة.
وقد ساهمت الدول األعضاء بصورة مباشرة عن طرٌق توفٌر هذه الدراسات للفرٌق الفنً
بالمنظمة إضافة إلى مشاركة فرق عمل وطنٌة فً جمع البٌانات وتنفٌذ المسوحات المٌدانٌة إضافة
إلى مساهمة العدٌد من الخبراء المحلٌٌن والخبراء العالمٌن خاصة فً مرحلة تحدٌد الصناعات
الغائبة وطرح الفرص الصناعٌة الواعدة .كما ساهمت المإسسات الصناعٌة المتعددة فٌما ٌتعلق
بتوجٌهاتها المستقبلٌة لها والمشروعات تحت الدراسة من قبل تلك المإسسات بهدف وضعها فً
االعتبار لدى تحدٌد الفرص االستثمارٌة الصناعٌة والواعدة.
ونظراً لضرورة تحدٌث بٌانات القاعدة الصناعٌة بالمنظمة فقد نفذت المنظمة بالتعاون مع الفرق
الوطنٌة فً الدول األعضاء مسحا ً مٌدانٌا ً ألول مرة شمل أكثر من  7400منشؤة صناعٌة خلٌجٌة.
وقد قامت المنظمة بتحوٌل قاعدة البٌانات الصناعٌة الخلٌجٌة من التصنٌف الدولً الثانً الذي
كانت علٌه إلى التصنٌف الدولً الرابع لتتماشى مع التطور الذي حدث فً التصنٌف الدولً للبٌانات
الصناعٌة.

 .5أه النتائج:
فً مجال التشخٌص القطاعً :
 تجاوز حجم االستثمار التراكمً فً القطاع الصناعً الخلٌجً الـ  220ملٌار دوالر حتى عام
2010م ،استثمرت فً أكثر من  12ألف منشؤة صناعٌة تعمل فً أنشطة صناعٌة مختلفة ،
وفرت ما ٌفوق الـ ملٌون فرصة عمل تمثل ما ٌقارب الـ  %6من حجم العمالة بالسوق الخلٌجً،
وحسب تقدٌرات المنظمة فإن حجم العمالة الخلٌجٌة فً القطاع الصناعً ٌصل إلى حوالً الـ
.% 10
 تتمٌز الصناعة الخلٌجٌة بالتركٌز على الصناعات الصغٌرة والمتوسطة والتً تشكل أكثر من
 % 86من جملة المنشآت الصناعٌة بدول المجلس .غٌر أن معظم االستثمارات الصناعٌة تتركز
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فً الص ناعات الكبٌرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكٌماوٌات األساسٌة حٌث تمثل أكثر من
 %78من جملة االستثمارات التراكمٌة فً القطاع الصناعً الخلٌجً.
أهم القطاعات اإلنتاجٌة الصناعٌة بدول مجلس التعاون هما قطاعً صناعات
البتروكٌماوٌات األساسٌة وصناعة المعادن األساسٌة التً تشمل صناعتً الحدٌد واأللومنٌوم.
ٌشكل إنتاج المواد البالستكٌة الخام واألسمدة فً قطاع الصناعات الكٌماوٌة العمود الفقري
لإلنتاج الصناعً الخلٌجً ،حٌث تنتج ما ٌقارب  10ملٌون طن سنوٌا ً من المواد البالستكٌة
الخام تصدر  %90منها لألسواق العالمٌة  ،خاصة أسواق شرق آسٌا والهند.
أما فً مجال انتاج األسمدة النٌتروجٌنٌة كاألمونٌا والٌورٌا فإن دول مجلس التعاون تعتبر من
أهم المصدرٌن لمادة الٌورٌا لألسواق العالمٌة حٌث تنتج ما ٌقارب الـ  11ملٌون طن سنوٌا ً
تصدر  %90منها.
احتل قطاع الصناعات المعدنٌة بدول المجلس موقع متقدم فً األسواق العالمٌة حٌث تعتبر من
كبار المصدرٌن لتلك األسواق  ،وهناك العدٌد من المشروعات تحت التخطٌط لرفع الطاقة
اإلنتاجٌة الخلٌجٌة من األلومنٌوم والحدٌد ،رغم هذا التطور فً الصناعات األساسٌة الخلٌجٌة إال
أن فرص تعزٌز النشاط الصناعً ال تزال متوفرة ،وهناك العدٌد من فرص التكامل الصناعً
بٌن مشروعات قائمة ومشروعات ٌمكن أن تقوم سوا ًء على مواد خام أولٌه أو نصف مصنعة
متوفرة بدول المجلس أٌضا ً  ،وذلك اعتماداً على مخرجات الصناعات األساسٌة القائمة مما
ٌعزز الترابط الصناعً بٌن دول المجلس.

فً مجال البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة :
ٌ وجد تحسن ملحوظ فً مناخ البحث العلمً وفً مراتب التنافسٌة العالمٌة لدول المجلس.
 تفاوتت دول المجلس فً تحسٌن مناخ البحث ومإشرات التنافسٌة العالمٌة ،حٌث هناك
مجموعتٌن :
االولى :أحرزت كل من المملكة العربٌة السعودٌة ،دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،دولة قطر
تقدما ملحوظا .
الثانٌة  :تتطلب كل من دولة الكوٌت وسلطنه عُمان ومملكة البحرٌن بذل المزٌد من الجهود .
 تزاٌد عدد مراكز البحوث على نحو كبٌر فً دول المجلس فً الفترة من 2011 – 2005م
مقارنة بالعقدٌن السابقٌن .
 تركزت مجاالت البحث التطبٌقً فً البٌئة  %19الطاقة  ،%16تكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات  %13والطب والصٌدلة  %11والهندسة . %9
 تبوأت المملكة العربٌة السعودٌة المركز األول من حٌث عدد مراكز البحوث والبحوث المنجزة
عامة والبحوث الصناعٌة خاصة .
 شكلت البحوث الصناعٌة المنجزة بدول المجلس ما نسبته  %41فً الفترة من عام – 2007
 2009من اجمالً البحوث .
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 أكثر من نصف مراكز البحوث والتطوٌر بدول المجلس أفادت أن لدٌها شرٌك صناعً واحد
على األقل .
 تبلغ عدد الشركات المسجلة فً " برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة " الموجود بمنظمة
الخلٌج لالستشارات الصناعٌة قرابة ( )1408حتى نهاٌة شهر ماٌو 2010مٌ ،مثلون القطاعات
الصناعٌة فً مجال الكٌماوٌات والبتروكٌماوٌات ،البالستٌك ،المطاط ،األعمال المعدنٌة
وتشكٌلها.

فً مجال الصناعات الؽائبة:
والمقصود بها  :تلك الصناعات التً تتوفر لها مدخالت انتاج ولم ٌتم انتاجها بعد بدول المجلس
رغم وجود طلب متزاٌد علٌها ،وكذلك الصناعات المستقبلٌة الواعدة وخاصة الصناعات المعرفٌة ،
والتً من أهمها ما ٌلً :
 صناعة المحفزات الكٌماوٌة :والتً تعتبر ضمن الصناعات المعرفٌة إضافة إلى صناعة
كٌماوٌات األلومنٌوم وصناعات تحلٌة ومعالجة المٌاه .
 الصناعات المعدنٌة  :هناك فرص واعدة لتصنٌع منتجات الحدٌد واأللومنٌوم والتً تعتمد على
توفر خامات األلومنٌوم والحدٌد التً تنتج من مصاهر األلومنٌوم ومصانع الحدٌد األساسٌة .
 الصناعات الؽذائٌة  :توفر فرص واعدة فً مجال استخالص زٌوت الطعام لالستفادة منها
بإنتاج األعالف  ،والتً ٌمكن من خاللها أن تتوسع دول المجلس بصناعة لحوم الدواجن لما لها
زٌادة فً الطلب الخلٌجً  ،مع إمكانٌة االستفادة من فرص التصدٌر.
 صناعات المعادن الفلزٌة ؼٌر الحدٌدٌة :وهً الصناعات التً تندرج تحت النشاط  2420و
 2432حسب التصنٌف الدولً الرابع وتتوفر فٌها فرص فً مجال منتجات النحاس مثل
السبائك ،الشرائح والصفائح والتً تدخل فً العدٌد من الصناعات مثل صناعة السٌارات ،
السفن وقطاعً البترول والطاقة .

التحدٌات التً تواجه القطاع الصناعً الخلٌجً :
رغم التطور الملحوظ فً األنشطة الصناعٌة لدول المجلس إال أن هناك العدٌد من التحدٌات التً
تواجه القطاع الصناعً الخلٌجً ٌتطلب األمر النظر فً معالجتها لغرض فتح الباب أمام المزٌد من
االستثمارات الصناعٌة فً هذا القطاع خاصة أمام القطاع الخاص  ،ومنها :
 صعوبة توفٌر األراضً الصناعٌة متكاملة الخدمات فً بعض دول المجلس .
 تعانً معظم الصناعات الخلٌجٌة التحوٌلٌة من صغر حجم الطاقات اإلنتاجٌة مما ٌقلل من
فرصتها فً المنافسة خارجٌاً ،وحتى محلٌا ً فً أغلب األحٌان.
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 عدم توفر الكوادر الفنٌة المإهلة لصٌانة المعدات واألجهزة  ،مما ٌرفع تكلفة اإلنتاج الصناعً
بدول المجلس .
 هناك صعوبة لدى الصناعات الصغٌرة والمتوسطة الخلٌجٌة فً توفٌر بعض مدخالت اإلنتاج
بؤسعار مناسبة  ،اضافة لصعوبة الحصول على التموٌل الالزم .
 صعوبة تسوٌق المنتجات  ،خاصة وأن معظم المنشآت الصناعٌة صغٌرة الحجم مما أضعف
إمكانٌاتها .
 عدم توفر الدعم الكافً لمنتجات الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً األسواق الخارجٌة .

 .6الفرص االستثمارٌة:
ومن أهم النتائج التً توصلت إلٌه الدراسة فً مجال الفرص االستثمارٌة ما ٌلً:
 فً المعادن االساسٌة هناك فرص فً مجال المصاهر مثل االلمنٌوم والماغنسٌوم والنحاس ،
والتً تتطلب استثمارات ضخمة و مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص فً تنفٌذها  ،مما ٌفتح
الباب أمام االستثمار فً العدٌد من الصناعات المعرفٌة المكملة .
 تتوفر فً قطاع الكٌماوٌات فرص فً إنتاج المواد المحفزة وكٌماوٌات مواد البناء والمواد
البالستكٌة المتخصصة .
 فً مجال الصناعات الغذائٌة تتوفر فرص االستثمار فً صناعات استخالص زٌوت الطعام
وانتاج وتجهٌز اللحوم .وهذه الفرص االستثمارٌة فً هذا القطاع غالبا ما تكون استثمارات
متوسطة وٌمكن للقطاع الخاص القٌام بتنفٌذها.

 .7التوصٌات:
 -0/7فٌما ٌتعلق بتشخٌص الوضع الراهن للصناعات الخلٌجٌة:
 توفٌر البٌانات الصناعٌة الخاصة باإلنتاج وتطوره إلى جانب توضٌح التحدٌات التً
تواجه المنشآت الصناعٌة الخلٌجٌة بما ٌمكن من وضع الخطط المرحلٌة للنهوض
باإلنتاجٌة واالستفادة من التجارب الرائدة وٌتم ذلك بالتنسٌق التام بٌن المنظمة والدول
األعضاء من خالل وزارات التجارة والصناعة وأجهزة االحصاء.
 إجراء المسوحات الصناعٌة بشكل دوري لتوفٌر البٌانات الصناعٌة الخاصة باإلنتاج
وتطوره إلى جانب توضٌح التحدٌات التً تواجه المنشآت الصناعٌة الخلٌجٌة بما ٌمكن
من وضع الخطط المرحلٌة للنهوض باإلنتاجٌة واالستفادة من التجارب الرائدة وٌتم ذلك
بالتنسٌق التام بٌن المنظمة والدول األعضاء من خالل وزارات التجارة والصناعة
وأجهزة االحصاء .
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 ضرورة قٌام القطاع الخاص بتوفٌر بٌانات االنتاج وتطوراته بما ٌمكن من معالجة
القصور وتطوٌر الخدمات الصناعٌة التً توفرها الدول االعضاء .
 حث دول المجلس على تكملة توحٌد تصانٌف وهٌكلة البٌانات والمعلومات الصناعٌة
على مستوى الدول اعتمادا على التصنٌف الموحد الذي اعتمدته االمانة العامة لدول
المجلس بما ٌمكن من تبوٌبها واالستفادة القصوى من نتائج تحلٌلها وفً ذلك ٌتم االستفادة
من نظام قاعدة البٌانات بالمنظمة والذي تم تحدٌثه حسب التصنٌف الصناعً الدولً
الموحد التنقٌح الرابع للعام .2009
 تشجٌع المستثمرٌن على القٌام بالدراسات االولٌة والتفصٌلٌة قبل الدخول فً تنفٌذ
التوسعات أو المشروعات الجدٌدة .
 رفع نسبة استغالل الطاقات التصمٌمٌة المتاحة بما ٌحقق زٌادة العائد على االستثمارات
وذلك باالستفادة من الفرص التً ٌوفرها برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة بالمنظمة .
 تشجٌع الصناعات الرئٌسة على تؤهٌل الصناعات الصغٌرة والمتوسطة عن طرٌق
البرامج التدرٌبٌة والتنسٌق الصناعً وان ٌتم ذلك بالتنسٌق التام مع الصناعات الرئٌسة
ومإسسات التنمٌة الصناعٌة وبرنامج المناولة الخلٌجً .
 توفٌر مدخالت االنتاج عن طرٌق الشراء الجماعً للحد من اثار ارتفاع اسعارها.
 حث المإسسات التموٌلٌة الخلٌجٌة على توفٌر التموٌل لشراء مدخالت االنتاج .
 تشجٌع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة على تنسٌق جهود التسوٌق وتبادل المعلومات الفنٌة .

 تطوٌر دور مإسسات تنمٌة الصادرات لتقدٌم المزٌد من الدعم الفنً واالستشاري لتنمٌة
الصناعات الصغٌرة والمتوسطة بصفة خاصة وتمكٌنها من زٌادة نسبة الصادر من
منتجاتها بما ٌرفع القٌمة المضافة وٌساهم فً تحقٌق تنوع مصادر الدخول الخلٌجٌة.
 تفعٌل دور مإسسات تنمٌة الصادرات لفتح االسواق للمنتجات الخلٌجٌة عبر توفٌر
التموٌل وتقدٌم الخدمات اللوجستٌة .
 التركٌز على تدرٌب وتؤهٌل الكوادر الوطنٌة فً مجاالت التسوٌق .
 توفٌر المزٌد من العمالة الفنٌة باالستفادة من خرٌجً الجامعات والمعاهد والكلٌات التقنٌة.
 توفٌر إمدادات الغاز والكهرباء خاصة للصناعات المعدنٌة  ،وتشكٌل المعادن وصناعات
البالستٌك والمواد اللقٌمة .
 توفٌر الدعم الفنً لرفع الكفاءة االنتاجٌة .
 توفٌر الدعم الالزم لتلبٌة واستٌفاء المتطلبات البٌئٌة .
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 -2/7البنٌة االساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة:
 زٌادة االنفاق على البحث والتطوٌر كنسبة من الناتج المحلً االجمالً ووضع نظام
وطنً لتنظٌم وإدارة البحث.
 إعداد دلٌل خلٌجً لمراكز البحوث والتطوٌر ٌتم فٌه تصنٌف تلك المراكز وفقا لمجال
البحث وطرٌق تقدٌم الخدمة.
 إنشاء شبكة الكترونٌة لمراكز البحوث الخلٌجٌة وللباحثٌن.
 الدخول فً شراكات استراتٌجٌة بٌن مراكز البحوث الخلٌجٌة والمإسسات الصناعٌة.
 دعم تموٌل مراكز األبحاث من قبل المإسسات الصناعٌة الخلٌجٌة.
 حث مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس إلعطاء األولوٌة فً البحث والتطوٌر
للقطاعات الصناعٌة المستهدفة وفقا ً لما توصل إلٌه تقرٌر دراسة الخارطة الصناعٌة
لدول المجلس .
 وضع استراتٌجٌة موحدة للبحث العلمً والتطوٌر للقطاع الصناعً بدول المجلس سعٌا ً
إلى توحٌد جهود البحث العلمً والتكنولوجً للقطاعات الصناعٌة المستهدفة مستقبالً
لمساعدة دول المجلس على تحقٌق التنمٌة الصناعٌة واالنتقال للصناعات المعرفٌة.
 الـتؤكٌد على أهمٌة إنشاء مراكز للمناولة والشراكة الصناعٌة فً الدول الخلٌجٌة.

 -3/7الصناعات الؽائبة:
 تشجٌع القطاع الخاص للدخول فً شركات عالمٌة لنقل التقنٌة واالستفادة فً ذلك من
الشراكات االنتاجٌة القائمة.
 تسهٌل إجراءات الحصول على مدخالت الصناعة للقطاع الخاص بما ٌمكنه من
االستثمار فً الصناعات التحوٌلٌة .
 تشجٌع الشراكات الوطنٌة بٌن القطاع الخاص والشركات الرئٌسة فً مجال الصناعات
االساسٌة :البتروكٌماوٌات والصناعات المعدنٌة االساسٌة لالستثمار المشترك فً
الصناعات االمامٌة والخلفٌة.
 تقدٌم المزٌد من الدعم ألنشطة التطوٌر التقنً والبحوث التطبٌقٌة عبر المإسسات
القائمة.
 االستفادة من نتائج دراسة الخارطة الصناعٌة وتحدٌثها بصورة منتظمة بما ٌمكن القطاع
الخاص من التعرف على الصناعات الغائبة واتخاذ القرار السلٌم فً دراستها ووضع
خطط تنفٌذها.
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 -4/7الفرص االستثمارٌة الواعدة:
 ضرورة العمل على إعداد بٌانات أولٌة عن الفرص االستثمارٌة الواعدة والتروٌج لها لدى
القطاع الخاص فً الدول االعضاء للعمل على دراستها بصورة تفصٌلٌة .
 العمل على غربلة الفرص وتنفٌذ ملفات فرص استثمارٌة لها بما ٌوفر المعلومات الالزمة
التخاذ قرار تنفٌذ دراسات جدوى تفصٌلٌة مستفٌدة فً ذلك من الخبرات التراكمٌة لمنظمة
الخلٌج لالستشارات الصناعٌة بالتنسٌق مع وزارات الصناعة ،بنوك التنمٌة الصناعٌة
والمإسسات الممولة للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة.
 التنسٌق مع غرف التجارة والصناعة بدول المجلس للعمل على دعوة الشركات العالمٌة المالكة
للتقنٌة  ،وذلك لاللتقاء بالمستثمرٌن الخلٌجٌن ومناقشة سبل التعاون فً االستثمار فً الفرص
الواعدة عبر شراكات حقٌقٌة تنسجم مع طموحات كل االطراف.

 .8اإلطار العا لمنهجٌة تحدٌث الخارطة الصناعٌة والخطة التنفٌذٌة:
 -0/8منهجٌة تحدٌث الخارطة الصناعٌة:
لضمان االستفادة المستمرة من نتائج مشروع الخارطة الصناعٌة فالبد من تحدٌث بٌاناتها
والقٌام بمسح مٌدانً بالعٌنة للمنشآت الصناعٌة كل عامٌن على األقل باإلضافة إلى اجراء
بعض الدراسات المفصلة لبعض القطاعات الصناعٌة أو دراسات أخرى معمقة لتفسٌر بعض
النتائج العامة للخارطة مثل :إغالق العدٌد من المنشآت الصناعٌة أو استبدال النشاط فٌها
لمعرفة األسباب الحقٌقٌة وراء إغالق تلك المنشآت الصناعٌة والتً ربما تإثر سلبا ً على
االستثمار الصناعً فً دول المجلس.
وبناء علٌه فإننا نقترح تحدٌث الخارطة الصناعٌة لدول المجلس من خالل إجراء مسحٌن
مٌدانٌٌن :

 مسح مٌدانً للقطاعات الصناعٌة على مستوٌٌن:
 المستوى األول:
إجراء مسح مٌدانً بالعٌنة لجمٌع القطاعات الصناعٌة ٌحددها خبٌر مختص فً
العٌنات وٌتم تطبٌق المسح كل عامٌن وٌمكن تعمٌم نتائجها على القطاعات الصناعٌة
فً دول المجلس فً حال أن تكون العٌنة ممثلة للقطاعات الصناعٌة على نحو جٌد.

 المستوى الثانً:
إجراء مسح شامل للقطاعات الصناعٌة المستهدفة بناء على نتائج الخارطة الصناعٌة
وٌطبق كل عامٌن على األقل لضمان انخفاض تكلفة المسح وسرعة انجازه باإلضافة
إلى اعطاء المزٌد من التركٌز على القطاعات الصناعٌة المستهدفة نظراً ألهمٌتها
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الكبٌرة بالنسبة لالستثمار الصناعً وتنمٌة الصناعة فً دول المجلس ،والقطاعات
الصناعٌة المستهدفة هً:









الصناعات االساسٌة للمعادن والصناعات التحوٌلٌة المرتبطة بها.
الصناعات الغذائٌة .
الصناعات البتروكٌماوٌات ،والكٌماوٌات.
صناعات اآلالت والمعدات.
الطاقة .
تحلٌة المٌاه.
الصناعات المتعلقة بالرعاٌة الصحٌة.
المواد المتقدمة .

وسوف ٌفٌد هذا المسح فً تتبع ورصد األنشطة فً القطاعات الصناعٌة المستهدفة من
حٌث االنتاج وحجم االستثمار.

 المسح المٌدانً لمراكز البحوث:
نقترح إجراء مسح مٌدانً شامل لجمٌع مراكز البحوث والتطوٌر فً دول مجلس
التعاون باعتبارها أحد المإسسات الهامة والداعمة للبنٌة األساسٌة للصناعة عامة
وللصناعة المعرفٌة خاصة ،فالمسح الذي طبقته المنظمة فً عام ٌ ،2010حتاج إلى
متابعة تطبٌقٌة كل عامٌن لمتابعة التطورات الخاصة بتلك المراكز والتً الحظنا النمو
السرٌع فٌها منذ عام  2005ولتقٌٌم دورها فً دعم الصناعة الخلٌجٌة.

 -2/8الخطة التنفٌذٌة لتفعٌل توصٌات الخارطة الصناعٌة:
إن أهمٌة دراسة الخارطة الصناعٌة ال تكمن فً ما توصلت إلٌه من نتائج وتوصٌات فحسب
بل تكمن فً تفعٌل تلك التوصٌات وتنفٌذها على أرض الواقع من خالل خطة تنفٌذٌة
( )Action Planتسهم فً التنمٌة الصناعٌة لدول المجلس ،وهذا ٌتطلب تعاون وثٌق بٌن
المنظمة واألمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلٌجً ونقترح أن ٌتم إعداد الخطة التنفٌذٌة
على مستوٌٌن:
 المستوى األول:
وضع خطة تنفٌذٌة على مستوى كل دولة من الدول األعضاء وتحدد كل دولة أولوٌاتها
وفقا ً للمكونات التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

التشخٌص القطاعً للصناعة.
البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة.
الصناعات الؽائبة.
الفرص االستثمارٌة الواعدة.
أٌة قضاٌا ٌت االتفاق علٌها خالل المشاورات.
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 المستوى الثانً:
وضع خطة تنفٌذٌة على المستوى اإلقلٌمً وتحدد األمانة العامة مع الدول األعضاء
األولوٌات (أي تفعٌل التوصٌات ذات األولوٌة) وفقا ً للمكونات التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

التشخٌص القطاعً للصناعة.
البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة.
الصناعات الؽائبة.
الفرص االستثمارٌة الواعدة.
أٌة قضاٌا ٌت االتفاق علٌها خالل المشاورات.

** ** **
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انفظم األول:
انخشخٍض انقطاعً نهظُاعت انخهٍدٍت
نظراً لعدم توفر البٌانات المتكاملة والكافٌة عن الطاقات اإلنتاجٌة وإلى حقٌقة أن المعلومات لم
ٌتم التؤكد منها بمسوحات مٌدانٌة منذ وقت بعٌد ،ارتؤت األمانة العامة للمنظمة ضرورة تنفٌذ مسح
مٌدانً بالعٌنة للمنشآت الصناعٌة فً دول المجلس.

 .1المسح المٌدانً:
تم تطبٌق المسح المٌدانً فً جمٌع دول المجلس فً الفترة  :من مارس إلى أغسطس فً عام
 ،2010وقد شمل المسح المٌدانً للخارطة الصناعٌة  7452منشؤة صناعٌة خلٌجٌة تمت بزٌارات
مٌدانٌة ،وقد تم اختٌار العٌنة على النحو التالً:
 ذـط٤ح ظٔ٤غ أُ٘شآخ اُظ٘اػ٤ح ك :ٖٓ ًَ ٢دُٝح هطشٌِٔٓ ،ح اُثؽش ،ٖ٣دُٝح اٌُ٣ٞد
ٝعِط٘ح ُػٔإ (٘ٓ 2793شؤج).
 ذـط٤ح ظٔ٤غ أُ٘شآخ اُظ٘اػ٤ح اٌُث٤شج ٝأُرٞعطح ت٘اء ػِ ٠ؼعْ االعرصٔاس .كٖٓ ًَ ٢
أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣حٝ ،دُٝح اإلٓاساخ اُؼشت٤ح أُرؽذج.
إضافة إلى استهداف  %55من المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً كل من المملكة العربٌة السعودٌة
ودولة االمارات العربٌة المتحدة .
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 -0/0نتائج المسح المٌدانً للمنشآت الصناعٌة الخلٌجٌة:
جدول رق ()0/0
ملخص نتائج المسح المٌدانً (عا )2101
عُمان

قطر

الكويت

ال بحرين

اإلمارات

السعودية

اإلجمالي

ال حالة
المستهدفة

704

585

751

761

2278

2381

7460

ما تم استالمه

371

327

435

352

1510

715

3710

لم يتم استالمه

185

84

27

137

25

195

653

مقفلة

56

97

119

184

118

42

616

رفضت تقديم ال بيانات

2

18

58

7

97

76

258

لم تجب

4

22

19

1

11

2

59

متكررة

12

0

0

0

0

0

12

العنوان غير صحيح

14

31

4

41

48

155

293

جملة الشركات ال تي تمت زيارتها

614

526

639

680

1750

1028

5237

نسبة الشركات ال تي تمت زيارتها

87.2%

89.9%

85.1%

89.4%

76.8%

43.2%

70.2%

عدد االستمارات ال تي جمعت

427

424

554

536

1628

757

4326

نسبة االستمارات ال تي جمعت

60.65%

72.48%

73.77%

70.43%

71.47%

31.79%

57.99%

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

تم زٌارة  5237منشؤة صناعٌة مثلت ما نسبته  ،%70.2وقد تم الحصول على ردود من
 4326منشؤة صناعٌة مثلت  %57.9من حجم العٌنة التً تم التخطٌط لها والبالغ عددها
 7452منشؤة ،وقد ظهر لنا ما ٌلً:
 616 يُشأة أطبحج يغهقت.
 258 يُشأة سفضج حقذٌى انبٍاَاث.
 293 يُشأة طُاعٍت (نى ٌخى انخعشف عهى يىاقعها).
عكست هذه النتائج ضرورة العمل على االنتظام فً تحدٌث بٌانات المنشآت الصناعٌة ،ومن
أهم الصعوبات التً واجهت المسح الوصول إلى المنشؤة الصناعٌة خاصة مع عدم توفر
تفاصٌل العناوٌن أو صعوبة االتصال بالمسإولٌن المخولٌن لتقدٌم البٌانات ،إال أنه تم تنفٌذ
المسح المٌدانً بنجاح كبٌر مقارنة مع الفترة الزمنٌة التً نفذ فٌها وإلى المساحة الجغرافٌة
التً غطتها الزٌارات المٌدانٌة خاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة
المتحدة.
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 -2/0الوضع الراهن للصناعة الخلٌجٌة:
بلغ حجم االستثمار التراكمً فً القطاع الصناعً الخلٌجً فً العام  2010ما ٌفوق الـ 221
ملٌار دوالر ،استثمرت فً ما جملته  122517منشؤة صناعٌة ،عملت على خلق أكثر من
ملٌون فرصة عمل بالسوق الخلٌجً.
وتركزت معظم االستثمارات الخلٌجٌة الصناعٌة فً كل من قطاع الصناعات الكٌماوٌة،
وقطاع التكرٌر وقطاع الصناعات المعدنٌة األساسٌة .حٌث مثلت جملة االستثمارات
التراكمٌة فً كل منهم  %22 ،%33و  %16على التوالً من جملة االستثمارات التراكمٌة
فً القطاع الصناعً الخلٌجً فً العام .2010
جدول رق ()2/1
حج االستثمار والعمالة وعدد المنشآت للصناعة الخلٌجٌة (عا )2010
%

Manpower

%

Investment
Million US $

No.
Companies

%

CHEMICALS
3.43

37,386

22

47,745

2

202

7.50

81,899

33

74,244

8

979

9.73
20.66

106,231
225,516

3
58

7,556
129,545.65

12

1,461
2,642

14.46
14.46

157,838
157,838

6
6

13,214
13,214.0

15.24

166,349

3

6,675.0

4.18
16.79
28.67
49.64

45,600
183,296
312,934
541,830
1,091,533

16
10
7
33

21

Refined petroleum
products
Manufacture of chemicals
and chemical products
Other Chemicals
TOTAL

Sector 19
Sector 20

FOOD
13
13

1,581
1,581

Food Sector
TOTAL

Sector 10

Textile, Wood and Paper
15

1,843

Textile, Wood and Paper

Metal Equipment and Building Materials
34,835
22,240
15,122
72,197
221,633

1
17
34
52

171
2,082
4,198
6,451
12,517

Basic Metal
Non-metallic minerals
Others
TOTAL
GRAND TOTAL

Sector 24
Sector 23

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

وقد وفر القطاع الصناعً ما ٌفوق الـ ملٌون فرصة عمل بالسوق الخلٌجٌة مثلت قرابة %6
من حجم سوق العمل  .ووصلت نسبة العمالة الخلٌجٌة فً القطاع الصناعً إلى حوالً
 %10من جملة العمالة فً هذا القطاع.
ورغم أن كالً من قطاعات الصناعات الكٌماوٌة والصناعات التعدٌنٌة تمثل أكثر من %54
من جملة االستثمارات التراكمٌة للصناعة الخلٌجٌة فً العام  ،2009إال أن معظم فرص
العمل فً القطاع الصناعً الخلٌجً وفرتها الصناعات الصغٌرة والمتوسطة وبنسبة تصل
إلى  %55من حجم فرص العمل.
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وٌعكس هذا أهمٌة ما ٌعرف بالصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً توفٌر فرص العمل إضافة
إلى توفٌر لما تحتاجه األسواق المحلٌة من سلع ومواد إنتاجٌة.
وفٌما ٌلً أهم النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة عن القطاعات الرئٌسة للصناعات الخلٌجٌة
حسب التصنٌف الدولً الرابع.

 .2التشخٌص القطاعً للصناعة الخلٌجٌة:
 -0/2قطاع الصناعات الؽذائٌة:
بلغت االستثمارات الخلٌجٌة فً قطاع الصناعات الغذائٌة بصورة تراكمٌة فً العام 2010
ما ٌفوق الـ  13ملٌار دوالر استثمرت فً  12581منشؤة صناعٌة.
ٌتسم قطاع الصناعات الغذائٌة بدول المجلس بصغر حجم المنشآت الصناعٌة إذ ٌبلغ متوسط
حجم االستثمار فً المنشؤة الواحدة فً هذا القطاع نحو  822ملٌون دوالر.
جدول رق ()3/1
الطاقات اإلنتاجٌة لصناعة منتجات األلبان
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا ( )2009طن)
منتجات األلبان
861176
2681435
1571818
501087
414541602
4181592
514351710

الدولة
مملكة البحرٌن
دولة الكوٌت
سلطنة ُعمان
دولة قطر
المملكة العربٌة السعودٌة
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
المجموع

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

وٌعتبر قطاع الصناعات الغذائٌة قطاع هاما ً واستراتٌجٌاً ،حٌث ٌعمل على توفٌر احتٌاجات
األسواق الخلٌجٌة من إمدادات غذائٌة ومن أهم المنتجات الغذائٌة الخلٌجٌة منتجات األلبان
حٌث بلغت الطاقة اإلنتاجٌة الخلٌجٌة منها ما ٌفوق الـ  5ملٌون طن سنوٌا ً تركزت فً
المملكة العربٌة السعودٌة بنسبة تصل إلى .%82
منتجات اللحو :
بلغت الطاقة اإلنتاجٌة الخلٌجٌة لمنتجات اللحوم ما ٌقارب الـ ملٌون طن فً عام ،2009
تستحوذ المملكة العربٌة السعودٌة على أكثر من  %70من هذه الطاقة اإلنتاجٌة كما تنتج
المنشآت الخلٌجٌة فً هذا القطاع العدٌد من منتجات اللحوم األخرى مثل :الدواجن واللحوم
المصنعة.
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الزٌوت النباتٌة:
بلغت الطاقات اإلنتاجٌة الخلٌجٌة فً مجال صناعة الزٌوت والشحوم النباتٌة ما ٌقارب 125
ألف طن سنوٌاً .تشمل الزٌوت النباتٌة والسمن النباتً .وتتركز معظم هذه الطاقات اإلنتاجٌة
الخلٌجٌة فً كل من :المملكة العربٌة السعودٌة  %50ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة بنسبة
تصل إلى .%37
 -0/0/2السالسل اإلنتاجٌة لقطاع الصناعات الؽذائٌة بدول المجلس:
تنقسم الصناعات الغذائٌة إلى المنتجات الزراعٌة والمواد المصنعة ،تضم المنتجات
الزراعٌة (الخضر والفاكهة ،الحبوب والمنتجات البحرٌة) أما المواد الغذائٌة
المصنعة فهً تضم منتجات األلبان ،اللحوم المصنعة ،األطعمة الجافة إضافة إلى
الزٌوت والشحوم .
ورغم أن اإلنتاج الخلٌجً تطور بصورة ملحوظة خالل العقدٌن اآلخرٌن إال أن
دول المجلس تستورد الٌوم ما ٌربو على  %90من منتجاتها .
ففً مجال إنتاج اللحوم بؤنواعها تقدر الطاقة الخلٌجٌة إلنتاج اللحوم ما ٌقارب 1
ملٌون طن سنوٌا ً إال أن صافً استٌراد دول المجلس من اللحوم بؤنواعها بلغ أكثر
من  122ملٌون طن فً عام .2009
وٌنطبق ذات الوضع على منتجات األلبان حٌث بالرغم من تحقٌق دول المجلس
لالكتفاء الذاتً فً مجال منتجات األلبان إال أنها تعتمد بصورة كاملة على االستٌراد
لتوفٌر احتٌاجاتها من مركزات األلبان خاصة اللبن المجفف.
أما فً مجال تكرٌر الزٌوت الخام فدول المجلس تملك طاقات إنتاجٌة تصل إلى 125
طن سنوٌا ً غٌر أن هذه الدول تعتمد فً ذات الوقت اعتماداً كلٌا ً على استٌراد
الزٌوت الخام نسبة لعدم توفر اإلمدادات الالزمة من الحبوب الزٌتٌة الستخالص
الزٌت الخام وتشٌر الدالئل إلى أن دول المجلس استطاعت فتح أسواق تصدٌر
للزٌوت المكررة ما ٌشٌر إلى توفر فرص إلنتاج الزٌت الخام.
تشٌر اإلحصاءات المتوفرة لدى قاعدة البٌانات الصناعٌة بالمنظمة إلى أن التطور
الملحوظ فً صناعة المواد الغذائٌة بدول المجلس قد تحقق فً الفترة – 1990
 2000حٌث ازداد عدد المنشآت فً تلك الفترة  %5سنوٌا ً فً المتوسط بٌنما
انخفض إلى أقل من  %3من الفترة  2005 – 2000لٌعود إلى االرتفاع إلى قرابة
الـ  %7فً الفترة  2009-2005وٌرجع هذا فً أغلب األحٌان إلى االهتمام بتوفٌر
إمدادات الغذاء فً دول المجلس .
وقد بلغ حجم المنشآت الخلٌجٌة فً مجال الصناعات الغذائٌة ما ٌقارب  1600منشآه
استثمرت فٌها  13ملٌار دوالر بصفة تراكمٌة حتى العام . 2010
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وفر هذا القطاع الصناعً قرابة الـ  158ألف فرصة عمل داخل السوق الخلٌجً .
وتتصنف الصناعات الغذائٌة بدول المجلس بصغر حجم االستثمار والطاقات
اإلنتاجٌة وٌعتبر أكثر من  %75من المنشآت الصناعٌة صغٌرة ومتوسطة ٌتراوح
متوسط حجم االستثمار فٌها أقل من  6ملٌون دوالر.
 -2/0/2استؽالل الطاقات المتاحة فً مجال الصناعات الؽذائٌة بدول المجلس:
تشٌر اإلحصاءات المتوفرة للمنظمة بنا ًء على نتائج المسح المٌدانً الذي نفذته فً
العام  2010أن نسبة استغالل الطاقات المتاحة فً قطاع الصناعات الغذائٌة ال
ٌتعدى الـ  %50فً المتوسط األمر الذي ٌشٌر إلى إمكانٌة زٌادة اإلنتاج الخلٌجً
برفع نسبة استغالل الطاقات المتاحة.
 -3/0/2التنافسٌة:
إن توفر إمدادات الطاقة بدول المجلس وبتكلفة منخفضة نسبٌا ً مقارنة مع بقٌة
األسواق العالمٌة ٌمنح قطاع الصناعات الغذائٌة فرصة للمنافسة ،إال أن عدم توفر
إمدادات المواد الخام االساسٌة والتطور والبحث فً مجال الصناعات الغذائٌة ٌجعل
هذه الصناعة عرضة للتنافس مع المنتجات المستوردة داخل السوق الخلٌجً .األمر
الذي ٌتطلب المزٌد من االستثمار واالهتمام بموضوعً البحث والتطور وتوفٌر
خامات الصناعات الغذائٌة بؤسعار تنافسٌة إضافة إلى ضرورة تكثٌف التدرٌب فً
هذا المجال للكوادر الوطنٌة .

 -2/2قطاع الصناعات الكٌماوٌة :
ٌضم قطاع الصناعات الكٌماوٌة جمٌع المنشآت التً تنطوي تحت التصنٌف الدولً رقم
 20والذي ٌضم أكثر من  8قطاعات فرعٌة.
ونظراً لما تحظى به دول المجلس من توفر المواد الهاٌدروكربونٌة فقد أصبح ذلك
القطاع ٌلعب دوراً رائداً فً إمدادات الكٌماوٌات المرتبطة بالمواد الهاٌدروكربونٌة والتً فً
معظمها مواد أساسٌة إلنتاج المواد الوسٌطة والنهائٌة مثل :الكٌماوٌات الخاصة ومواد
البالستٌك .وجاء التطور فً هذا القطاع مع إنشاء مصافً البترول وربطها بالصناعات
البتروكٌماوٌة ،كدخول آرامكو /السعودٌة فً مجال إنتاج البتروكٌماوٌات وشركة آدنوك
أبوظبً ومجمع صحار للبتروكٌماوٌات  ،فقد أصبحت الشركات الخلٌجٌة من أكبر الشركات
المنتجة للبتروكمٌاوٌات على المستوى العالمً ،حٌث تعتبر شركة سابك السعودٌة رابع
شركة على المستوى العالمً إلنتاج مواد البولً بولٌفٌن.
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وٌمكن تقسٌم قطاع صناعة الكٌماوٌات إلى قسمٌن من حٌث األهمٌة :
 .1طُاعت انكًٍاوٌاث األساسٍتٝ :اُر ٢ذضْ ٓؼظْ أُ٘رعاخ أٌُ٤ا٣ٝح ًأُ٤صاٍٗٞ
ٝكٞسٓاُذٛا٣ذ.
 .2طُاعت انًىاد انىسٍطت وانُهائٍت ٢ٛ :أُٞاد اُر ٢ذذخَ أٌُ٤ا٣ٝاخ األعاع٤ح ك٢
إٗراظٜاِ٣ٝ ،ؼة اُـاص أُظاؼة ٝاُـاص اُطث٤ؼ ٢دٝساً أعاع٤ا ً ك ٢ذٞك٤ش اُِوائْ
ُِظ٘اػاخ أٌُ٤ا٣ٝح تذ ٍٝأُعِظ.
تطورت الصناعات الكٌماوٌة الخلٌجٌة تطوراً ملحوظا ً
وتعتبر الفترة  95-90من أهم الفترات التً حقق منها قطاع
نمواً كبٌراً حٌث بلغ معدل نمو عدد المنشآت أكثر من %7
أكثر من . %28

خالل العقود الثالثة الماضٌة
الصناعات الكٌماوٌة الخلٌجٌة
وحجم االستثمارات التراكمٌة

تراجعت نسبة النمو قلٌالً فً الفترة  2005 – 2000لتعاود االرتفاع أٌضا ً فً الفترة
 2009-2005حٌث وصلت إلى قرابة الـ  %8فً عدد المنشآت وأكثر من  %16فً حجم
االستثمارات المتراكمة فً هذا القطاع .
جدول رق ()4/1
نمو قطاع صناعة الكٌماوٌات بدول مجلس التعاون الخلٌجً
2009 – 1995
%
السنوات

عدد المنشآت %

االستثمارات المتراكمة %

1995

7113

2814

2000

5157

11113

2005

616

2156

2009

7163

16107

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

وقد وصل عدد المنشآت الصناعٌة فً قطاع الصناعات الكٌماوٌة قرابة الـ  1000منشآه
صناعٌة فً العام  2010بلغ االستثمار التراكمً فٌها ما ٌفوق الـ  74ملٌار دوالر ووفرت ما
مجموعه  812899فرصة عمل فً السوق الخلٌجً .
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جدول رق ()5/1
قطاع الصناعات الكٌماوٌة االستثمار /العمالة وعدد المنشآت
بدول مجلس التعاون الخلٌجً
(عا )2010
أنشطة القطاع

التصنٌؾ

االستثمار (ملٌون دوالر)

عدد المنشآت

العمالة

2011

الكٌماوٌات األساسٌة

141

51023

81822

2012

األسمدة

87

71677

101602

2013

خامات البالستٌك

80

541959

211891

2021

-

6

42

189

2022

االصباغ

188

807

121352

2023

قطاع المنظفات

269

11091

131556

2029

الكٌماوٌات األخرى

186

11853

91637

2030

الخٌوط الصناعٌة

22

21792

41850

979

741244

811899

اإلجمالً
انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

وتمثل الصناعات الصغٌرة والمتوسطة من حٌث االستثمار ما ٌقارب الـ  %80من عدد
المنشآت فً هذا القطاع وهً صناعات ٌبلغ متوسط االستثمار فٌها أقل من  6ملٌون دوالر.
جدول رق ()6/1
توزٌع المنشآت الصناعٌة بقطاع الصناعات الكٌماوٌة
بدول مجلس التعاون الخلٌجً (حسب حج االستثمار)
(عا )2010
العدد

السنوات

%

أقل من  2ملٌون دوالر  /صناعات صؽٌرة

598

61

بٌن  6 – 2ملٌون دوالر  /صناعات متوسطة

171

1715

أكثر من  6ملٌون دوالر

210

2115

979

%100

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)
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وفٌما ٌلً ملخصا ً بؤهم المنتجات فً هذه القطاعات الفرعٌة:
 -0/2/2قطاع الكٌماوٌات األساسٌة:
جدول رق ()7/1
الطاقات اإلنتاجٌة لقطاع الكٌماوٌات األساسٌة فً دول مجلس التعاون (عا )2009

35,000
33,480
78,162
500

GCC Basic Chemicals Major Products Capacity
Caustic Soda
Sulfuric
Epoxy
Calcium
)(Ton
)Acid (Ton
)Resins (Ton) Chloride (Ton
10,000
104,000
13,500
381
37,000
38,000
290,000
10,000
893,000
4,800,000
60,000
68,000
13,500
15,500
15,000
-

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
KSA
UAE

147,142

1,337,500

TOTAL

Chlorine
)(Ton

68,000

75,381

4,887,000

Country

انًظذس :قاعذة بٍاَاث يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

 أ ْٛأُ٘رعاخ  ٢ٛاُظٞدا اٌُا٣ٝح ،ؼآض اٌُثش٣ر٤يًِٞ ،س٣ذ اٌُاُغٝ ،ّٞ٤ؿاص
اٌُِٞس.ٖ٣
 تِـد اُطاهح اإلٗراظ٤ح اُخِ٤ع٤ح إلٗراض اُظٞدا اٌُا٣ٝح ٓا ٣واسب  ٕٞ٤ِٓ 124طٖ
ك ٢اُؼاّ  ،2009ذشًضخ ك :ٖٓ ًَ ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح ت٘غثح (،)%66
ٝدُٝح هطش ت٘غثح (.)%22
 أٓا اُطاهح اإلٗراظ٤ح اُخِ٤ع٤ح إلٗراض ٓادج األ٣ثًٞظ ٝاُر ٢ذغرخذّ ك ٢طالء
األسض٤اخ اُظ٘اػ٤ح كوذ تِـد  75أُق طٖ ك ٢اُؼاّ ٝ .2009ذشًضخ ٛزٙ
اُطاهح اإلٗراظ٤ح ك :ٖٓ ًَ ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣حٝ ،دُٝح اإلٓاساخ اُؼشت٤ح
أُرؽذج.
ٝ أٓا اُطاهح اإلٗراظ٤ح اُخِ٤ع٤ح ُظ٘اػح ٓادج ؼآض اٌُثش٣ر٤ي كوظ تِـد هشاتح
اُـ  ٕٞ٤ِٓ 5طٖ ك ٢اُؼاّ  ٢ٛٝ ،2009هائٔح تأٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح ت٘غثح
 ٖٓ %98اُطاهح اُخِ٤ع٤ح ٣ٝزٛة ٓؼظْ إٗراض ؼآض اٌُثش٣ر٤ي ك ٢إٗراض
األعٔذج اُلغلٞس٣ح.
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 -2/2/2قطاع األسمدة:
 تِـد ظِٔح االعرصٔاساخ اُرشأً٤ح ك ٢هطاع األعٔذج اُخِ٤ع٤ح ٓا ٣واسب اُـ 8
ِٓ٤اس دٝالس ك ٢اُؼاّ  ٖٓٝ ،2010أ ْٛأُ٘رعاخ كٛ ٢زا اُوطاع ٓ ٢ٛادج
األٓ٤ٗٞا تطاهح ذلٞم اُـ  ٕٞ٤ِٓ 6طٖ ع٘ ،١ٞذشًضخ ك ٖٓ ًَ ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح
اُغؼٞد٣ح ٝ ،%38دُٝح هطش ت٘غثح ٣ٝ ،%31ذخَ اُـاص اُطث٤ؼًِ ٢و ْ٤أعاع٢
إلٗراض األعٔذج.

جدول رق ()8/0
الطاقات اإلنتاجٌة لصناعة األسمدة فً دول مجلس التعاون (عا )2009
(ألؾ طن)
Organic Fertilizer

Ammonia

Country

Total

Urea

396

Bahrain

957

561.0

2,255

Oman

5,401.6

3,104

42.6

Qatar

4,613.9

2.628

42.9

1,943

6,789.8

3,511.3

345.5

2,933

KSA

1,948.8

036

863.8

455

UAE

1,234

703

-

531

Kuwait

20,945.1

11,137.3

1,294.8

8,513

GCC

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

 إُ ٠ظاٗة رُي تِـد اُطاهح اإلٗراظ٤ح ُغٔاد اُٞ٤س٣ا ك ٢دٓ ٍٝعِظ اُرؼآ ٕٝا
٣لٞم اُـ  ٕٞ٤ِٓ 11طٖ ع٘٣ٞا ً ك ٢اُؼاّ ٝ ،2009ذرشًض ك :ٖٓ ًَ ٢أٌُِٔح
اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح ٝعِط٘ح ُػٔإ ٝدُٝح هطش ٓا ٣ؼادٍ %23ٝ %28ٝ %32
ػِ ٠اُرٞاُ. ٢
 -3/2/2قطاع خامات البالستٌك والمطاط الصناعً:
 تِؾ االعرصٔاس اُخِ٤ع ٢ك ٢هطاع خآاخ اُثالعر٤ي ٝأُطاط اُظ٘اػٓ ٢ا ٣واسب
٤ِٓ 55اس دٝالسٝ ،ظلد ٓا ٣واسب  22أُق ػآَ.
 ٖٓٝ أ ْٛأُ٘رعاخ اُثالعر٤ٌ٤ح اُخِ٤ع٤ح ٓادج اُث ٢ُٞإ٣صِ ٖ٤تطاهح تِـد ؼٞاُ9 ٢
ِٓ ٕٞ٤طٖ ع٘ ١ٞك ٢ػاّ  ،2009ذشًضخ ك :ٖٓ ًَ ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح،
دُٝح هطش ٝدُٝح اٌُ٣ٞد ت٘غثح  ،%15 ،%69و %9على التوالً.
 ٢ِ٣ اُث ٢ُٞإ٣صِٓ ٖ٤ادج اُث ٢ُٞتشٝتِٝ ٖ٤تطاهح ذعاٝصخ  ٕٞ٤ِٓ 6طٖ ذشذٌض
ٜ٘ٓ %93ا ك ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح.
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جدول رق ()9/1
الطاقات اإلنتاجٌة للمواد البالستٌكٌة األساسٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2009
(ألؾ طن)
Total

Other

& PU
Melamine

PVC

PET

PP

PS

Country

PE

32.77

11.50

9.24





0.63



11.40

Bahrain

985.55

5

8

8.18

9.73

29.64

100

825

Kuwait

678.61

4.61



332.50





341.50



Oman

1,673.63

1.50

284.90



24.05

31.50



1,331.68

Qatar

16,191.05

778.16

875.45

968.46

1,473.44

221.42

5,739.04

6,135.08

KSA

878.43

3.00

4.24

97.51

129.45

39.81

3.31

601.11

UAE

20,440.04

803.77

1,181.83

1,406.65

1,636.67

323.00

6,183.85

8,904.27

GCC

انًظذس :يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

 -4/2/2السالسل اإلنتاجٌة للصناعات الكٌماوٌة بدول المجلس :
ٌمثل كل من مادة المٌثان واإلٌثٌلٌن أكثر من  %85من إنتاج الكٌماوٌات بدول
مجلس التعاون الخلٌجً ،وتشٌر الدالئل إلى أن أهم الكٌماوٌات التً ٌمكن أن تعزز
من تكملة السالسل اإلنتاجٌة لقطاع الكٌماوٌات تنطوي تحت اآلتً:
 ذؼرثش ٓادج اإل٣صإ اُِو ْ٤اُشئ٤ظ ُرظ٘٤غ ؼآض اُخِ٤ي ()Acetic Acid
ٝخالخ اإل٣صٝ )Ethy Acetate( َ٤خالخ اُثٞ٤ذٝ )Buthl Acetate( َ٤اُر٢
ذٌٖٔ ٖٓ ه٤اّ أُض٣ذ ٖٓ اُظ٘اػاخ اُٜ٘ائ٤ح خاطح إٗراض أُز٣ثاخ .
 ذؼرثش ٓادج األش ٖ٤ِ٤تشٝتِ ٖ٤دا ٖٓ ٖ٤٣أ ْٛأُٞاد اُر ٢ذؼضص ٖٓ ه٤اّ ط٘اػاخ
أٓآ٤ح خاطح ًٔ٤ا٣ٝاخ ٓٞاد اُث٘اء ٝط٘اػح اُغ٤اساخ .
ٓ ادج اُثشٝتِٝ ٖ٤اُر ٢ذ٘رط تذ ٍٝأُعِظ ٖٓ ٓظذس ٖ٣أعاعٓ ٖ٤٤ظاك ٢اُثرشٍٝ
ًٔا  ٞٛاُؽاٍ ك ٖٓ ًَ ٢عِط٘ح ُػٔإ ٝدُٝح اٌُ٣ٞد ،إضاكح إُ ٠اإلٗراض أُثاشش
ٖٓ ٓادج اُثشٝتإ ًٔا  ٞٛاُؽاٍ ك ٢أٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح ٝذؼرثش ٓادج
األًش٤ٗٝذال٣ذ ٖٓ أ ْٛأُٞاد األعـاع٤ح ٖٓ ٓـادج اُثشٝت ٖ٤ذٞك٤ش ه٤اّ أُض٣ذ ٖٓ
اُظ٘اػـاخ األٓـآ٤ح ( )Downstreamخاطح ًٔ٤ا٣ٝاخ ٓؼاُعح أُ٤اٙ
ٝاألطثاؽ .
 ذؼرثش ٓادذ ٢االعرا٣شٝ ٖ٣اإل٣ص ٖٓ ٖ٤ِ٤أ ْٛأُٞاد اُٞع٤طح إلٗراض أُض٣ذ ٖٓ
أُ٘رعاخ اُٜ٘ائ٤ح ٓصَ اُثالعر٤ي اُٜ٘ذعٝ ٢أُطاط .
كما تعتبر أٌضا ً مادة األحماض الدهنٌة من الزٌوت النباتٌة أو الحٌوانٌة أهم
المدخالت إلنتاج الكحول اإلسترات والتً تدخل فً صناعة المواد المثبتة ومضافات
الصناعات الغذائٌة.
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ومعظم هذه الصناعات تعتبر غائبة إذا نظرنا إلى السالسل اإلنتاجٌة للصناعات
الكٌماوٌة الخلٌجٌة القائمة .
 -5/2/2استؽالل الطاقات اإلنتاجٌة للصناعات الكٌماوٌة بدول المجلس:
حسب المسوحات المٌدانٌة التً قامت بها المنظمة والتقارٌر المتوفرة من
الشركات الخلٌجٌة العاملة فً قطاع الصناعات الكٌماوٌة ٌتضح أن الصناعات
الخلٌجٌة فً هذا القطاع ،تتمتع بنسب عالٌة من استغالل الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة
تصل فً بعض االحٌان إلى  %100من الطاقة اإلنتاجٌة التصمٌمٌة وثبت هذا
ارتباط هذا القطاع بالتصدٌر لألسواق العالمٌة وإلى التقنٌات المتطورة التً
تستخدمها مثل إنتاج المٌثانول ،األسمدة وخامات البالستٌك ،والتً تذهب معظمها
لألسواق العالمٌة وتتٌح من خالل شراكات عالمٌة توفٌر تقنٌة عالٌة وحدٌثة.
 -6/2/2التنافسٌة لقطاع الصناعات الكٌماوٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
إن الشركات الخلٌجٌة العاملة مع شركات عالمٌة مشهود لها بامتالك أحدث
التقنٌات وأجودها كان له األثر الكبٌر فً تحقٌق جودة عالٌة من منتجات قطاع
الصناعات الكٌماوٌة مكنته من دخول األسواق العالمٌة والتواجد فٌها  ،أضف على
ذلك فإن تمتع دول مجلس التعاون الخلٌجً بتوفر المواد الهاٌدروكربونٌة وبؤسعار
تقل نسبٌا ً من بقٌة األسواق مكنها من تحقٌق تنافس ممتاز جذب الكثٌر من
المستثمرٌن العالمٌٌن إلى دول المجلس لالستثمار فً هذا القطاع .
ومن المتوقع أن تستثمر هذه المٌزات مع ارتفاع المواد الخام فً البالد
األخرى خاصة فً شرق آسٌا وغرب أوروبا حٌث ٌتركز الطلب العالمً للموارد
الكٌماوٌة التً تنتجها دول مجلس التعاون الخلٌجً.
وحسب التوقعات فإن دول المجلس وحسب الخطط االستثمارٌة فً قطاع
الكٌماوٌات األساسٌة بصفة خاصة من المتوقع أن تصبح من أكبر المصدرٌن
لألسواق العالمٌة قرٌبا ً.

 -3/2قطاع الصناعات المعدنٌة األساسٌة رق (:)24
وهو القطاع الذي ٌشتمل على إنتاج المعادن األساسٌة كالحدٌد واأللومنٌوم .وقد بلغت
االستثمارات التراكمٌة الخلٌجٌة فً هذا القطاع عام  2009ما جملته  35ملٌار دوالر ،مثلت
نحو  %16من جملة االستثمارات التراكمٌة للصناعات الخلٌجٌة ،كما وفرت ما ٌفوق الـ 45
ألف فرصة عمل.
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جدول رق ()10/1
حج االستثمار وعدد المنشآت والعمالة بقطاع المعادن األساسٌة
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
Sub sector

Manpower

Investment, Million US$

Number

25,741

12,130

96

Iron & Steel

16,946

22,302

46

Aluminium

2,913

402

29

Other Non-ferrous metals

308066

338,33

171

GCC

انًظذس :قاعذة بٍاَاث يُظًت انخهٍح نالسخشاساث انظُاعٍت (خىٌك)

 -4/2صناعة الحدٌد األساسٌة بدول المجلس:
تعتبر صناعة منتجات الحدٌد جزء من الصناعات المعدنٌة األساسٌة تحت التصنٌف
 2420- 2410حسب التصنٌف الدولً الرابع لألنشطة الصناعٌة وتزخر صناعة الحدٌد
بدول مجلس التعاون الخلٌجً بالعدٌد من األنشطة حٌث تركز الطاقات اإلنتاجٌة فً إنتاج
المنتجات الطوٌلة ( )long Productsبطاقة تصل إلى أكثر من  16ملٌون طن سنوي
وإنتاج المنتجات الشبه جاهزة ( )Semi-Finishedبطاقة تصل إلى أكثر من  11ملٌون طن
سنوي .ثم طاقة إنتاج الحدٌد المختزل مباشرة ( )DRIحٌث تصل إلى قرابة الـ  10ملٌون
طن سنوي.
وفٌما ما تتمتع به دول المجلس من توفر إمدادات الطاقة ،فإن دول الخلٌج تصدر معظم
إنتاجها من خامات الحدٌد الغٌر مصنعة.
 -1/4/2منتجات الحدٌد:
فً قطاع الحدٌد تبلغ الطاقة اإلنتاجٌة الخلٌجٌة ما ٌفوق الـ  20ملٌون طن من
(كرٌات خام الحدٌد) و 11ملٌون طن سنوي من االختزال المباشر و 9ملٌون طن
من كتل الحدٌد إضافة إلى المنتجات الطوٌلة التً بلغت  17ملٌون طنا ً سنوٌا ً.
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جدول رق ()11/1
الطاقات اإلنتاجٌة لمنتوجات الحدٌد فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2009
الوحدة :ألؾ طن

الدولة

كرٌات خا
الحدٌد

االختزال
المباشر

الكتل

ألواح

منتجات
مسطحة

منتجات
طوٌلة

أنابٌب
ومواسٌر

مصبوبات

البحرٌن

111000

-

44

-

90

270

-

-

الكوٌت

-

-

60

-

-

830

130

10

عمان

91000

11500

390

-

-

375

411

366

قطر

-

21300

11800

-

-

11500

230

-

السعودٌة

-

51800

51485

21000

21000

81067

11865

183

اإلمارات

-

11600

11403

-

250

51590

21067

701212

اإلجمالً

201000

21000

21340

161632

41703

6291212

91182 111200

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

 -2/4/2السالسل اإلنتاجٌة لصناعة الحدٌد بدول المجلس:
توجد طرٌقتان إلنتاج الحدٌد السائل :
 أفشاٌ األكسدٍٍ .
 وأفشاٌ انكهشباء وهً طشٌقت االخخزال انًباشش.
ونسبة لتوافر امدادات الطاقة وبالتالً توافر امدادات الكهرباء بدول المجلس فإن
معظم إنتاج الحدٌد فً دول المجلس ٌتم بطرٌقة االختزال المباشر .
وٌتم تحوٌل الحدٌد السائل إلى منتجات نهائٌة عبر ثالثة سالسل إنتاجٌة على النحو
التالً :
 انًُخداث انًسطحت :Flat Products
ٌتم خالل هذه السلسلة إنتاج األلواح ( )Slabأو الكتل ( )Ingotsفً الطواحٌن
المتحركة  ،Rolling Millوالتً بدورها تدخل فً إنتاج منتجات شبه جاهزة
تستخدم فً المرحلة النهائٌة فً إنتاج منتجات نهائٌة.
إنتاج المنتجات الطوٌلة حٌث ٌتم تحوٌل الحدٌد السائل إلى كرات أو كتل وتكون
المنتجات النهائٌة كإنتاج المواسٌر ،اسالك التسلٌح التً تستخدم فً قطاع البناء
وتنفٌذ البنٌات التحتٌة.
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إنتاج المنتجات المدرفلة على البارد  Cold Rolled Productsوالتً تختص
بإنتاج شرائح الحدٌد والتً تدخل فً إنتاج الحاوٌات ،علب التعبئة ،األثاث،
وصناعة السٌارات ،الهٌاكل .
 -3/4/2تطور صناعة الحدٌد بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
بلغ حجم االستثمارات الخلٌجٌة التراكمٌة فً قطاع صناعة الحدٌد األساسٌة
بحلول العام  2010ما ٌفوق الـ  12ملٌار دوالر استثمرت فً ما مجموعه  96منشؤة
صناعٌة وذلك حسب قاعدة المعلومات الصناعٌة بالمنظمة .وفرت هذه االستثمارات
ما ٌفوق الـ  25ألف فرصة عمل بالسوق الخلٌجٌة وتتسم صناعة الحدٌد بدول
المجلس بارتفاع حجم االستثمار فً المنشآت العاملة فٌها إضافة إلى أن حجم القوى
العاملة فٌها أٌضا ً مرتفع إذا ما قورن مع حجم العمالة فً المنشآت الصناعٌة
الخلٌجٌة األخرى.
جدول رق ()12/1
حج العمال واالستثمار التراكمً فً قطاع صناعة الحدٌد
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
الدولة

عدد المنشآت

مملكة البحرٌن
دولة الكوٌت
سلطنة ُعمان
دولة قطر
المملكة العربٌة السعودٌة
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
اإلجمالً

6
5
9
3
40
33
96

االستثمار التراكمً
(ملٌون دوالر)
633
176
533
976
81482
11340
121140

العمالة
828
11311
11629
21098
151257
41618
251741

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

وحسب رأس المال تمثل الصناعات الصغٌرة والمتوسطة أقل من  %24من
حجم االستثمار فً قطاع صناعة الحدٌد الخلٌجٌة بٌنما الصناعات الكبٌرة تمثل أكثر
من  %75من نسبة االستثمار التراكمً فً قطاع صناعة الحدٌد بدول المجلس.
وبمقارنة استغالل الطاقة اإلنتاجٌة للمنشآت الخلٌجٌة فً قطاع صناعة الحدٌد
األساسٌة ٌتضح أن نسبة استغالل الطاقة التصمٌمٌة ٌصل إلى  %94من حالة
المنتجات الشبه نهائٌة  Semi-Finishedوإلى  %88فً حالة إنتاج المنتجات
الطوٌلة مثل حدٌد التسلٌح والقضبان .
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إال أنه فً حالة إنتاج األنابٌب ومنتجات السبك تنخفض نسبة استغالل الطاقة
التصمٌمٌة إلى  %65فً المتوسط.
 -4/4/2التنافسٌة لصناعة الحدٌد األساسٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
ترتبط التنافسٌة فً صناعة الحدٌد األساسٌة ارتباطا ً وثٌقا ً ٌتوفر إمدادات المواد
الخام وتكلفة إمدادات الطاقة خاصة الكهربائٌة  ،وتوفر بنٌة أساسٌة تتمثل فً
الطرق ووسائل االتصال.
وعلٌه فإن اإلٌجابٌات المتوفرة لصناعة الحدٌد األساسٌة بدول المجلس تتمثل
فً اآلتً:
 .1توفر إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة مقارنة مع الدول األخرى.
 .2توفر إمدادات الؽاز كوقود ٌستخد فً صهر الحدٌد.
 .3انخفاض تكلفة العمالة إذا ما قورنت بدول جنوب شرق آسٌا عدا الصٌن .
 .4توفر البنٌة األساسٌة المنظورة  :الطرق  ،االتصاالت ،الموانئ.
 .5الموقع اإلستراتٌجً الذي تتمتع بها دول المجلس وتوسطها لألسواق فً
كل من شرق آسٌا ،أوروبا ،وشمال أفرٌقٌا.
إال إن عدم توفر معدن الحدٌد تعتبر أحد التحدٌات التً تواجهها صناعة الحدٌد
األساسٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً إضافة إلى عدم توفر األٌدي العاملة
الماهرة من مواطنً دول مجلس التعاون واعتمادها على العمالة الوافدة بصورة
أساسٌة.

 -5/2صناعة األلمنٌو األساسٌة:
ٌعتبر األلمنٌوم من أهم المعادن المستخدمة فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة مثل
صناعة السٌارات ،قطاع البناء ،إضافة إلى التعبئة وصناعة األوانً المنزلٌة .وتشمل
منتجات األلومنٌوم األساسٌة:
 -1/5/2منتجات صناعة األلومنٌو بدول مجلس التعاون الخلٌجً:
بلغت الطاقة اإلنتاجٌة الخلٌجٌة لمادة األلومنٌوم األساسٌة ما ٌفوق الـ  3.6ملٌون طن
سنوي فً العام  ،2009وتعتبر صناعة األلومنٌوم الخلٌجٌة صناعة تصدٌرٌة
بصورة أساسٌة حٌث ٌتم استغالل ما ٌقل عن  %10من الطاقة اإلنتاجٌة فً
الصناعات التحوٌلٌة وٌصدر معظم بقٌة اإلنتاج.
وتتركز حالٌا ً الطاقات الخلٌجٌة لمنتجات األلومنٌوم األساسٌة فً كل من دولة
اإلمارات بطاقة قدرها  127ملٌون طن ،ومملكة البحرٌن  0285ملٌون طن ثم قطر
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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بطاقة إنتاجٌة تصل إلى حوالى  026ملٌون طن سنوٌا ً ،وسلطنة عُمان  02360ملٌون
طن.
ومن أهم المنتجات التحوٌلٌة الخلٌجٌة لأللومنٌوم مادة األلومنٌوم الثانوي التً ٌنتج
منها ما ٌفوق  160ألف طن و 365ألف طن من مواد البثق ،و 280ألف طن من
قضبان األلومنٌوم ،غٌر أن الخطط والمشارٌع تحت التنفٌذ تشٌر إلى أن الطاقة
اإلنتاجٌة لمنتجات األلومنٌوم سوف تتضاعف خالل األعوام الثالثة القادمة.
 -2/5/2المنتجات :
وتقع منتجات األلومنٌوم تحت البند  2420و  2432حسب التصنٌف الدولً الرابع
لألنشطة الصناعٌة.
تطور صناعة األلومنٌوم األساسٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً .
بلغت جملة االستثمارات التراكمٌة فً صناعة األلومنٌوم األساسٌة بدول مجلس
التعاون الخلٌجً فً العام  2009ما ٌفوق الـ  22ملٌار دوالر استثمرت فً 46
منشؤة صناعٌة ووفرت ما ٌربو على  17ألف فرصة عمل باألسواق الخلٌجٌة .
جدول رق ()13/1
حج العمال واالستثمار التراكمً فً قطاع األلومنٌو األساسٌة
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
الدولة

عدد المنشآت

مملكة البحرٌن

14

حج االستثمار التراكمً
(ملٌون دوالر)
31340

العمالة
51170

دولة الكوٌت

2

62

355

سلطنة ُعمان

4

21430

11371

دولة قطر

1

51759

11120

المملكة العربٌة السعودٌة

9

304

21376

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

16

101405

61554

اإلجمالً

46

221302

161946

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

 -3/5/2السالسل اإلنتاجٌة لصناعة األلومنٌو األساسٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
تقوم صناعة األلومنٌوم أساسا ً على إنتاج مادة البوكساٌت التً تنتج من مناجم
البوكساٌت ٌتم تصفٌته وتحوٌله إلى مادة األلومٌنا والتً تدخل فً إنتاج األلومنٌوم
الخام.
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

28

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

وهناك محدودٌه فً توفر مادة البوكساٌت بدول المجلس حٌث تتوفر المادة فً
المملكة العربٌة السعودٌة فقط  ،وهناك مشروعات متوقعة إلنتاج مادة األلومنٌوم
فً المملكة العربٌة السعودٌة وتقوم صناعة األلومنٌوم الخلٌجٌة حالٌا ً باالعتماد
الكامل على توفٌر مادة خام األلومنٌوم عن طرٌق االستٌراد .
 -4/5/2التنافسٌة:
ٌرجع تمٌز صناعة األلومنٌوم األساسٌة الخلٌجٌة إلى توفر إمدادات الطاقة
بتكلفة منخفضة خاصة توفر الغاز الطبٌعً كوقود إضافة إلى توسط دول المجلس
لألسواق العالمٌة.
إال أن عدم توفر البوكساٌت كمدخل أساسً إلنتاج خام األلومنٌوم فً معظم
دول مجلس التعاون الخلٌجً ،عدا المملكة العربٌة السعودٌة ٌجعل هذه الصناعة
عرضه لتذبذب أسعار إمدادات خام إنتاج األلومنٌوم إضافة إلى أن هذه الصناعة
تعتمد بصورة أساسٌة على التصدٌر وال توجد صناعة محلٌة تستطٌع أن تستغل
إنتاج األلومنٌوم األساسً بصورة أكبر ورفع القٌمة المضافة لأللومنٌوم المنتج من
قبل دول المجلس األمر الذي ٌجعل من الضرورة بمكان العمل على زٌادة طاقات
الصناعات الوسٌطة والنهائٌة فً مجال صناعة األلومنٌوم وقٌام صناعات إضافٌة
أٌضا ً تعتمد على تصدٌر منتجات ذات قٌمة إضافٌة أعلى .

 -6/2قطاع تشكٌل المعادن رق (:)25
 -0/6/2صناعة منتجات تشكٌل المعادن Fabricated Metal Products :
تندرج هذه الصناعة وحسب التصنٌف الدولً الرابع لألنشطة الصناعٌة تحت
القطاع  25وتختص الصناعة بإنتاج تشكٌل وطالء المعادن .وهناك العدٌد من
المنتجات التً ٌمكن إنتاجها ضمن هذا النشاط الصناعً .
وتبلغ الطاقة الخلٌجٌة لتشكٌل المعادن ما جملته  2ملٌون طن سنوٌا ً تتركز فً كل
من :المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وٌتوقع ارتفاع
االستثمارات فً هذا القطاع خاصة مع ارتفاع متوقع فً إنتاج مادة األلومنٌوم
تماشٌا ً مع ازدٌاد الطاقات اإلنتاجٌة فً المصاهر القائمة – التوسعات – عالوة
على المشروعات الجدٌدة.
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انحاوٌاث انًعذٍَت.
انظهاسٌح.
يىنذاث انبخاس.
يعاندت وطالء انًعادٌ.
األواًَ انًُزنٍت .
يعذاث ححضٍش األطعًت.
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 -2/6/2تطور صناعة منتجات تشكٌل المعادن بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
بلغت جملة االستثمار التراكمً فً قطاع إنتاج المنتجات المعدنٌة المشكلة بدول
مجلس التعاون الخلٌجً بحلول عام  2009ما ٌقارب الـ  6ملٌار دوالر استثمرت
فً ما مجموعه  2055منشؤة صناعٌة وفرت ما ٌقارب  150ألف فرصة عمل
بالسوق الخلٌجً .
جدول رق ()14/1
عدد المنشآت ،االستثمار ،وحج العمالة /قطاع منتجات صناعة تشكٌل المعادن
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
القطاع
الهٌاكل المعدنٌة
الصهارٌج والحاوٌات
مولدات البخار
التشكٌل والدرفلة
المعالجة والطالء
المعدات الٌدوٌة
األسلحة والذخائر
أخرى
دول المجلس

عدد المنشآت
11465
55
6
5
57
62
1
374
21025

حج االستثمار
(ملٌون دوالر)
31385186
170167
17101
2183
547141
87148
10108
11619127
51840111

العمالة
1061006
81097
325
224
51767
21092
143
241115
1461769

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

وتشٌر هذه البٌانات إلى صغر حجم االستثمار فً المنشؤة الصناعٌة العاملة فً هذه
القطاع حٌث ٌقل متوسط االستثمار فً المنشؤة الواحدة فً هذا القطاع عن  3ملٌون
دوالر.
وقد أشارت دراسات المنظمة إلى أن نسبة استغالل الطاقات اإلنتاجٌة فً هذا القطاع
تتفاوت بدرجة كبٌرة فً منتجات عبوات األلومنٌوم تصل نسبة استغالل الطاقة إلى
 %95فً المتوسط وتنخفض نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجٌة فً حالة إنتاج المعدات
الٌدوٌة والمعدات األخرى إلى أقل من .%50
وٌرجع هذا بصفة أساسٌة إلى أن هذه الصناعات تعتمد بصورة رئٌسٌة على الطلب
المحلً .والحصول على عطاءات تورٌد مثل هذه المنتجات للمشروعات التنموٌة أو
الصناعٌة.

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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 -3/6/2التنافسٌة:
تشكل المواد الخام لقطاع إنتاج المنتجات المعدنٌة المشكلة الجزء األكبر من تكلفة
اإلنتاج وعلٌه فإن توفر المادة الخام تساهم بصورة مباشرة فً تعزٌز تنافسٌة هذه
الصناعٌة .
تتمٌز صناعة إنتاج المنتجات المشكلة من األلومنٌوم بدول المجلس بتنافسٌة عالٌة
نسبة لتوفر خامات األلومنٌوم التً تدخل فً هذه الصناعة .
أما بالنسبة لمنتجات الحدٌد ونسبة لعدم توفر الخامات الالزمة إلنتاجه مثل المقاطع
الكبٌرة والصفائح فإنها ال تتمتع بتنافسٌة كبٌرة.
إضافة إلى ذلك فإن تشكٌل المعادن تتطلب مهارات فنٌة عالٌة وٌتطلب األمر المزٌد
من االهتمام بالتدرٌب المهنً بدول مجلس التعاون الخلٌجً.

 -7/2قطاع صناعة مواد البناء رق (:)23

وٌعتبر قطاع الصناعات غٌر المعدنٌة من أهم الصناعات الخلٌجٌة نمواً وتطوراً مع
تطور االقتصاد الخلٌجً والنهضة العمرانٌة التً صاحبت هذه النمو.

وتندرج هذه الصناعات تحت النشاط  23حسب التصنٌف الدولً الرابع لألنشطة الصناعٌة،
ومن أهم األنشطة لهذا القطاع:





إَخاج اإلسًُج واندٍش.
إَخاج انطىب انحشاسي.
إَخاج انخشساَت ويُخداحها.
إَخاج يىاد انبُاء.

جدول رق ()15/1
عدد المنشآت ،االستثمار ،وحج العمالة /قطاع صناعة مواد البناء
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
القطاع
الزجاج ومنتجاته
المنتجات الحرارٌة
منتجات الفخار
السٌرمٌك
اإلسمنت والجٌر
المنتجات الخرسانٌة
صناعة الحجر
أخرى
دول المجلس

حج االستثمار
(ملٌون دوالر)
11673
257
11207
013
111832
51701
823
746
221240

عدد المنشآت
136
30
20
3
52
1354
256
231
2082

العمالة
131221
21627
141475
18
211143
981204
211793
111815
1831296

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)
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بلغ حجم االستثمار التراكمً لمواد البناء بدول مجلس التعاون الخلٌجً حوالً  22ملٌار
دوالر بحلول العام  2010استثمرت فً أكثر من  2082منشآه صناعٌة خلٌجٌة وقد وفرت
هذه الصناعة ما ٌربو على  183ألف فرصة عمل بالسوق الخلٌجً .
وتمتاز صناعة اإلسمنت بارتفاع حجم االستثمارات بٌنما ٌنخفض حجم االستثمار فً صناعة
الخرسانة الجاهزة ومنتجاتها وتعتبر معظم الصناعات فً هذا القطاع صغٌرة ومتوسطة
حٌث تصل نسبتها إلى أكثر من  %84من عدد المنشآت العاملة فً هذا القطاع.
وحسب البٌانات المتوفرة لدى منظمة الخلٌج من خالل المسوحات المٌدانٌة فإن متوسط
استغالل الطاقات اإلنتاجٌة فً إنتاج اإلسمنت بدول مجلس التعاون الخلٌجً ٌصل إلى قرابة
 %85بٌنما تصل إلى أقل من  %65فً حالة إنتاج المنتجات اإلسمنتٌة وإنتاج الزجاج.
جدول رق ()16/1
الطاقات اإلنتاجٌة لمواد البناء
فً دول مجلس التعاون الخلٌجً (عا )2010
المنتجات

البحرٌن

الكوٌت

ُعمان

قطر

السعودٌة

اإلمارات

الزجاج  1000طن

3316

14413

7114

5311

153416

1149

2986

اإلسمنت ملٌون طن

016

215

514

612

46

34

9417

316

416

210

1416

2012

4914

9414

012

12,8

0,3

514

1015

2912

الخرسانة
(ملٌون طن)

الجاهزة

الخرسانة المصبوبة
(ملٌون متر مكعب)

NA

دول المجلس

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

 -1/7/2التنافسٌة لقطاع مواد البناء :
تعتبر المواد الخام هً أهم عوامل التكلفة فً قطاع إنتاج المنتجات المعدنٌة الالفلزٌة
إضافة إلى توفر األسواق .ونسبة لما تشهده دول مجلس التعاون الخلٌجً من تطور
عمرانً فإن األسواق متوفرة لمعظم هذه المنتجات وهذا األمر ٌعزز فرص نجاح
هذه الصناعة بدول المجلس.

 -8/2صناعات المعادن الؽٌر حدٌدٌة :
وهً الصناعات التً تختص بإنتاج المعادن الغٌر حدٌدٌة تصنف تحت الرقم  24حسب
التصنٌف الدولً الرابع ،وٌقدر حجم االستثمار التراكمً الخلٌجً فً هذا القطاع بؤكثر من
 400ملٌون دوالر بحلول عام . 2010استثمرت فً  29منشؤة صناعٌة.
وقد وفرت هذه الصناعة قرابة الـ  3ألف فرصة عمل بسوق دول مجلس التعاون الخلٌجً
ومن أهم المنتجات الخلٌجٌة فً هذا القطاع هً صناعة قضبان النحاس إذ بلغت الطاقة
اإلنتاجٌة الخلٌجٌة ما ٌفوق الـ  500ألف طن سنوٌا ً تركز معظمها فً المملكة العربٌة
السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة بطاقات إنتاجٌة تصل إلى  150ألف طن330 ،
ألف طن على التوالً .

** ** **
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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انفظم انثاًَ:
"انبٍُت األساسٍت نخطىٌش انظُاعت وحىطٍٍ انظُاعاث انًعشفٍت
فً دول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً"

أوالً :المقدمة :
ٌتناول هذا الفصل بالعرض والتحلٌل ركائز البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات
المعرفٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً .فمن المعروف أن تطوٌر الصناعة ال ٌتم فقط فً القطاع
الصناعً ومكوناته بل ٌتحقق من خالل تعاون قطاعات ومإسسات عدٌدة تإثر على الصناعة على نحو
مباشر أو غٌر مباشر ومن أبرزها مراكز البحوث والتطوٌر وواحات المعرفة ومراكز وبرامج المناولة
والشراكة الصناعٌة ،وبناء علٌه سٌتم تقسٌم هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء هً:
الجزء األول :واقع ومناخ البحث العلمً فً دول مجلس التعاون.
الجزء الثانً :الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر والخطط المستقبلٌة لها فً دول المجلس.
الجزء الثالث :واقع ومستقبل المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس.

ثانٌا ً  :الهدؾ :
الخروج بمجموعة من النتائج العامة والتوصٌات حول واقع ومناخ البحث العلمً والوضع الراهن
لمراكز البحوث والتطوٌر وخططها المستقبلٌة باإلضافة إلى المناولة والشراكة الصناعٌة لالستفادة منها
فً بلورة سٌاسات صناعٌة لدول المجلس ،من خالل الوسائل التالٌة:
 تحلٌل واقع ومناخ البحث العلمً فً دول المجلس من خالل تحلٌل اهتمام الحكومات واإلنفاق
علٌه ومإشرات التنافسٌة العالمٌة.
 تحلٌل الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر والخطط المستقبلٌة لها فً دول المجلس
باعتبارها ركٌزة أساسٌة لتطوٌر الصناعة وخصوصا الصناعات المعرفٌة ،وذلك من خالل
تحلٌل نتائج المسح المٌدانً لمراكز البحوث والتطوٌر فً دول مجلس التعاون باإلضافة إلى
اإلحصاءات الجاهزة وبٌانات المواقع اإللكترونٌة لتلك المراكز.
 تحلٌل واقع ومستقبل المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس .
وبناء علٌه ٌقدم الجزء األول من الفصل تحلٌال لواقع البحث العلمً ومناخه فً دول المجلس من
خالل استعراض وتحلٌل العدٌد من المإشرات فً هذا المجال ،منها على سبٌل المثال ال الحصر
االهتمام الحكومً بالبحث والتطوٌر ،الجوائز العلمٌة ،براءات االختراع ،اإلنفاق على البحث العلمً،
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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مإشرات االقتصاد المعرفً والصناعات المعرفٌة ،التنافسٌة العالمٌة ،الخطط الحكومٌة المستقبلٌة
والمبادرات فً مجال البحث وبلورة استراتٌجٌات وطنٌة للبحث العلمً.
وٌتناول الجزء الثانً الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر والخطط المستقبلٌة لها ،وقد استند
التحلٌل إلى بٌانات المسح المٌدانً الذي أجرته المنظمة فً عام  ،2010حٌث تم الحصول على البٌانات
من االستبٌان الذي طبق على عٌنة من مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس ،وقد تناول مجموعة
من القضاٌا ومنها :التعرٌف بالمركز والخدمات التً ٌقدمها ،مجال البحوث التطبٌقٌة التً ٌختص بها
المركز ،ال مٌزانٌة السنوٌة ونوع التموٌل الذي ٌحصل علٌه وأهم إنجازاته ،تقٌٌم القائمٌن على المراكز
البحثٌة لجاهزٌة الدولة المعنٌة لالنتقال للصناعات المعرفٌة وأخٌرا الخطط المستقبلٌة لمراكز البحوث
والتطوٌر ،كما تمت االستعانة بالبٌانات الخاصة بالمراكز البحثٌة من خالل المواقع اإللكترونٌة وبعض
اإلحصاءات الرسمٌة.
أما الجزء الثالث فٌتناول بالتحلٌل واقع ومستقبل المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس من
خالل استعراض دور برنامج المناولة والشراكة فً منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة "جوٌك" من
حٌث التعرٌف بمفهوم المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس ومدى استجابة هذه الدول إلنشاء
مراكز للمناولة والشراكة الصناعٌة ،والتوزٌع القطري ألعداد الشركات األعضاء فً المركز وهٌكل
تلك الشركات ،وسٌاسات دول المجلس الصناعٌة ومدى تلبٌتها لمتطلبات برنامج المناولة والشراكة،
وأخٌرا آفاق ومستقبل المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس.

الجزء األول :واقع ومناخ البحث العلمً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً:
لقد تم تشخٌص واقع البحث العلمً ومناخه من خالل تقٌٌم عدة قضاٌا أساسٌة على مستوى دول
المجلس مجتمعة وفً كل دولة على حدة ،وتضمن التقٌٌم ما ٌلً:





االهتمام الحكومً بالبحث والتطوٌر واإلنفاق علٌهما والخطط واالستراتٌجٌات
المستقبلٌة.
براءات االختراع.
مإشر ركائز االقتصاد المعرفً والصناعة المعرفٌة.
مإشرات التنافسٌة العالمٌة وخصوصا ً ركٌزة االبتكار.

 .1واقع ومناخ البحث العلمً :
 -1/1تزاٌد االهتمام الحكومً بقضاٌا البحث العلمً فً السنوات الخمس األخٌرة فً دول مجلس
التعاون الخلٌجً .وهذا ما تمت مالحظته من خالل تؤكٌد تلك الدول على أهمٌة البحث العلمً
فً التنوٌع االقتصادي والتنمٌة فً وثائق الرإى الوطنٌة واستراتٌجٌات التنمٌة
واالستراتٌجٌات القطاعٌة كقطاع التعلٌم وقطاع الصناعة ،باإلضافة إلى زٌادة عدد المراكز
البحثٌة فٌها .ولوحظ بؤن المملكة العربٌة السعودٌة ودولة قطر تولٌان اهتماما كبٌرا بالبحث
العلمً ،فالسعودٌة تتمٌز بمراكزها البحثٌة واإلنجازات التً حققتها تلك المراكز وأهمها
براءات االختراع ،أما بالنسبة لقطر فاالهتمام بالبحث العلمً جلً وواضح فً الرإٌة الوطنٌة
لدولة قطر  2030وفً حجم إنفاقها على البحث العلمً .وعلى الرؼ من تزاٌد االهتما
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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الحكومً بالبحث العلمً فً دول المجلس إال أنها تعتبر متؤخرة نسبٌا ً مقارنة ببعض دول
العال التً شهدت ازدهارا اقتصادٌا وتحوال صناعٌا سرٌعا مثل الصٌن التً حصلت بحسب
التقرٌر السنوي للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة على المركز األول عالمٌا ً من حٌث إجمالً
نسبة النمو فً براءات االختراع ،بعدد  122337براءة ،وجاءت بعدها كورٌا الجنوبٌة ثم
الٌابان.
 -2/1التدنً الكبٌر فً نسبة اإلنفاق واالستثمار فً البحث والتطوٌر فً دول المجلس باستثناء
دولة قطر التً خصصت له  %2.8من الناتج المحلً اإلجمالً فً عام  ،2009والمملكة
العربٌة السعودٌة التً أنفقت  150ملٌار على التعلٌم فً عام  .2010وفً حٌن نجد أن
الدول المتقدمة تخصص نحو  %2.5من الناتج المحلً لنشاطات البحث والتطوٌر والذي
ٌنفق علٌه القطاع الخاص ما ٌقارب  %80من إجمالً تكلفته ،نرى أن حصة اإلنفاق
على البحث والتطوٌر ال تتعدى  % 0.2من الناتج المحلً فً دول المجلس وفقا لبٌانات
تقرٌر الٌونسكو لعام ( 2010مع مالحظة أن بعض بٌاناته تقدٌرٌة) مع شبه غٌاب للقطاع
الخاص فً دول المجلس .وتعتبر نسبة اإلنفاق على البحث العلمً فً دول المجلس
متدنٌة مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل :فنلندا  %3.5والٌابان  %3.18والسوٌد
1
 %3.7وإسرائٌل .%4.7
 -3/1خالل األعوام  2006و 2007و 2008بلػ عدد براءات االختراع الممنوحة لدول المجلس
 315براءة ،وسجلت السعودٌة العدد األكبر منها مع  207براءات اختراع خالل السنوات
الثالث بما نسبته  %66من مجموع البراءات كما ٌظهر فً الجدول رقم ( .)1وقد
حصلت المملكة على  78براءة اختراع عام  2010محققة المركز األول خلٌجٌا ً وعربٌا ً
فً عدد براءات االختراع حسب التقرٌر السنوي للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة
 .WIPOوٌالحظ أن عدد براءات االختراع فً دول المجلس مجتمعة أقل من إجمالً
براءات االختراع فً مالٌزٌا مثالً التً حصلت على  566براءة ،وأقل بكثٌر من الصٌن
التً حصلت على المركز األول مع  122337براءة اختراع لعام .2010
جدول رق ()1/2
براءات االختراع الممنوحة لدول مجلس التعاون
2008 - 2006
الدولة

اإلمارات
البحرٌن
السعودٌة
عمان
قطر
الكوٌت
المجموع

مجموع براءات االختراع الممنوحة

2006
16
0
73
0
2
7
98

2007
26
1
72
0
0
8
107

 2008المجموع
67
25
2
1
207
62
6
6
3
1
30
15
315
110

النسبة
21
1
66
2
1
9
100%

المصدر :إحصاءات المنظمة العالمٌة للحقوق الفكرٌة WIPO
1

:

منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة /المكتب االحصائً للجماعات األوروبٌة /الٌونسكو والمعهد القومً لكبٌك /كندا ومرصد العلوم والتقنٌة 7557
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 -4/1الجهات المانحة لبراءات االختراع الخلٌجٌة متعددة ولكنها تركزت فً المكاتب الثالث
التالٌة:
 مكتب براءات االختراع فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة حٌث تم تسجٌل  124براءة
اختراع من أصل  315لمجموع السنوات الثالث أي ما معدله ثلث براءات
االختراع.
 مكتب براءات االختراع فً المملكة العربٌة السعودٌة الذي تم فٌه تسجٌل  59براءة
اختراع من أصل  315لمجموع السنوات الثالث.
 مكتب براءات االختراع األوروبً الذي تم فٌه تسجٌل  41براءة اختراع من العدد
الكلً.
أما بقٌة براءات االختراع فتم تسجٌلها فً سنغافورة والمملكة المتحدة والٌابان والصٌن
وجهات أخرى كما تظهر فً الشكل رقم (.)1
كما تم منح عدد  1739براءة اختراع فً الفترة من  2011-1998من مكتب براءة
االختراع فً األمانة العامة لدول مجلس التعاون وفقا ً إلحصائٌات إدارة الفحص الفنً
فً مكتب براءة االختراع  -دٌسمبر.2011
الشكل رق ( )1/2عدد براءات االختراع المسجلة لألعوا 2008-2007-2006
حسب مكاتب براءات االختراع

سنغافورة
المملكة العربٌة السعودٌة
جمهورٌة كورٌا
المنظمة األوروبٌة اآلسٌوٌة للبراءات
أسترالٌا
الٌابان
مكتب براءات اإلختراع األوروبً
140

120

100

80

60

20

40

0

المنظمة
الوالٌات
المملكة
هونج األورو
اإلتحاد جمهورٌ
سنغافور المملكة
المتحدة
الٌابان
كونج -بٌة الصٌن أسترالٌا
أخرى*
العربٌة
الروسً ة كورٌا
المتحدة
ة
األمرٌك
السعودٌة
الصٌن اآلسٌوٌة
ٌة
للبراءات
13
124
8
13
3
7
12
3
59
5
6
11

مكتب
براءات
كندا اإلختراع
األورو
بً
41
10

المصدر :إحصاءات المنظمة العالمٌة للحقوق الفكرٌة WIPO
* أخرى :الجزائر ،إستونٌا ،ألمانٌا ،البرازٌل ،الجمهورٌة التشٌكٌة ،مصر ،مالٌزٌا ،تركٌا.
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 -5/1ما تزال دول المجلس متؤخرة نسبٌا ً عن الدول المتقدمة وفقا لركائز االقتصاد المعرفً
والصناعة المعرفٌة حسب تقرٌر منهجٌة تقٌٌم المعرفة للعام  2009الصادر عن البنك
الدولً ،والذي ٌعبر عن أحد أوجه التقدم العلمً فً الدول ،وبالنسبة لترتٌب الدول نجد
أن قطر حصلت على المرتبة األولى خلٌجٌا واإلمارات على المرتبة الثانٌة ،وسجلت كل
من اإلمارات وقطر أعلى معدل لمإشر االقتصاد المعرفً بحوالً  6.73نقطة لكل
منهما ،كما ٌتضح فً الجدول رقم (.)2/2
جدول رق ()2/2
مإشرات االقتصاد المعرفً والصناعات المعرفٌة لعا 2009
مإشر الحوافز
االقتصادٌة
والنظ
المإسسٌة
6.75

6.69

4.90

8.59

البحرٌن

49

6.04

5.8

6.75

4.29

5.82

7.30

السعودٌة

68

5.31

5.10

5.94

3.97

4.89

6.43

عمان

66

5.36

4.77

7.15

4.94

4.47

4.90

قطر

44

6.73

6.63

7.05

6.45

5.37

8.06

الكوٌت

52

5.85

5.63

6.50

4.98

4.93

6.96

الدولة

ترتٌب
الدولة (من
أصل )146

مإشر االقتصاد
المعرفً KEI
(معدل النتائج)

مإشر
المعرفة
()KI

اإلمارات

45

6.73

6.72

مإشر مإشر
االبتكار التعلٌ

مإشر تكنولوجٌا
االتصاالت
والمعلومات

المصدر :تقرٌر "منهجٌة تقٌٌ المعرفة  "KAM 2009 -من البنك الدولً

 -6/1إن جاهزٌة دول المجلس القتصاد المعرفة والصناعات المعرفٌة على الرغم من تحسنها إال
أنها ما تزال محدودة بالنسبة لدول أحدثت تقدما سرٌعا مثل كورٌا وإٌرلندا وفقا للمإشر
(من  )1-0الذي ٌقٌس جاهزٌة الحكومات اإللكترونٌة الستخدام الفرص المقدمة من
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لتحسٌن الخدمات االجتماعٌة .وٌشٌر الرسم البٌانً إلى
أن دولة اإلمارات هً األولى خلٌجٌا ً على هذا المقٌاس حٌث حصلت على (،)0.6301
لكن ٌبقى استعدادها أقل من كورٌا وإٌرلندا ،كما ٌتضح من الرسم البٌانً رقم (.)2/2
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الشكل رق ( :)2/2االستعداد الحكومً
2008
مالٌزٌا
كورٌا
إٌرلندا
اإلمارات العربٌة المتحدة
المملكة العربٌة السعودٌة
دولة قطر
سلطنة عمان
دولة الكوٌت
مملكة البحرٌن

0.6063
0.8317
0.7296
0.6301
0.4935
0.5314
0.4691
0.5202
0.5723
1

0.6

0.8

0.4

0

0.2

المصدر :تقرٌر األم المتحدة حول استعداد الحكومات اإللكترونٌة ()2008

 -7/1إن المملكة العربٌة السعودٌة هً الدولة الوحٌدة التً أفادت  %14من مراكز البحوث فٌها
بؤنها جاهزة على نحو تام لالنتقال القتصاد المعرفة والصناعات المعرفٌة .فً حٌن نجد أن
معظم دول المجلس جاهزة على نحو محدود أو منخفض لالنتقال للصناعات المعرفٌة
بنسب تتراوح بٌن  % 75و % 33وفقا لنتائج المسح الذي أجرته "جوٌك" على مراكز
البحوث والتطوٌر عام  7515كما ٌظهر فً الجدول رقم (.)3/7
جدول رق ()3/2
جاهزٌة الدولة القتصاد المعرفة والصناعات المعرفٌة

الدولة
اإلمارات *
البحرٌن
السعودٌة
عمان
قطر
الكوٌت

جاهزة على
نحو تا
%0
% 14

جاهزٌة الدولة
هناك جهود
جاهزة على نحو
محدود أو منخفض للتوجه نحوه
% 50
% 21

%0
% 29
% 33
% 20
% 50

ؼٌر
جاهزة
% 100
%0
% 14

% 20

فاقد
% 50
% 21
% 67
% 60

% 50

المصدر :مسح مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس للعا  ،2010منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

* بالنسبة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،كان ذلك التقٌٌ عبارة عن وجهة نظر ألحد المراكز البحثٌة

 -8/1اقترحت  % 15من مراكز البحوث تطوٌر التعاون وقٌام مشارٌع مشتركة مع المإسسات
لدعم االقتصاد المعرفً والصناعات المعرفٌة ،و % 17اقترحت الدعم المالً للبحوث،
واقترحت  % 8تشجٌع االبتكار ودعمه مالٌا ً وفقا لبٌانات المسح المٌدانً .وٌالحظ أن
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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نسبة الفاقد (أي الذٌن لم ٌجٌبوا على هذا السإال) بلغت  %17وهً نسبة كبٌرة كما ٌتضح
من الجدول رقم (.)4/7
جدول رق ()4/2
مقترحات مراكز البحوث لالنتقال القتصاد المعرفة والصناعات المعرفٌة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مقترحات لدع االقتصاد المعرفً
تشجٌع االبتكار ودعمه مالٌا ً
دع التطور التكنولوجً
تطوٌر التعاون وقٌا مشارٌع مشتركة بٌن
مراكز البحوث والمإسسات الصناعٌة
التعاون بٌن مراكز البحوث الخلٌجٌة
دع البحوث واالستثمار فٌها
الدع المالً للبحوث
تعدٌل التشرٌعات والقوانٌن
رس استراتٌجٌة ورإٌة وأهداؾ واضحة
تشجٌع االستثمار فً اقتصاد المعرفة
أخرى
فاقد

اإلمارات البحرٌن السعودٌة عمان
% 11
%0
% 33 % 50
% 22
%0
%0
%0

قطر
%0
% 14

الكوٌت
% 25
% 25

المجموع
%8
%8

% 11
%0
% 11
%0
%0
%0
% 11
% 22
% 11

%0
%0
%0
%0
% 14
%0
% 14
% 29
% 29

% 25
%0
%0
%0
% 25
%0
%0
%0
%0

% 15
%4
%6
% 12
%4
%8
%6
% 19
% 12

%0
%0
%0
% 50
%0
%0
%0
%0
%0

%0
%0
% 33
%0
%0
%0
%0
% 33
%0

% 22
%7
%4
% 19
%0
% 15
%4
% 19
% 11

المصدر :مسح مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس للعا  ،2010منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

 -9/1تصدرت دولة قطر دول المجلس فً المإشر العام للتنافسٌة بحصولها على المرتبة 77
عالمٌا ً من أصل  133دولة ،تلتها اإلمارات بالمرتبة  ،73وذلك وفقا ً لتقرٌر التنافسٌة
العالمٌة الصادر من المنتدى االقتصادي العالمً لسنة  7515-7559كما ٌتضح فً
الجدول رقم (:)5/7
جدول رق ()5/2
مإشرات التنافسٌة العالمٌة لعا 2010-2009
الدولة
اإلمارات
البحرٌن
السعودٌة
عمان
قطر
الكوٌت

مجموع النقاط ()7-1
4.92
4.54
4.75
4.49
4.95
4.53

المرتبة (من أصل )133
23
38
28
41
22
39

المصدر :تقرٌر التنافسٌة العالمً ( – )2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً.

حٌث ٌحتوي هذا التقرٌر على ثالثة مإشرات رئٌسة هً :مإشر المتطلبات األساسٌة
ومإشر محسنات الكفاءة ومإشر عوامل االبتكار والتطوٌر.
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جدول رق ()6/2
نتائج مإشرات المتطلبات األساسٌة ومعززات الكفاءة
وعوامل االبتكار والتطوٌر للتنافسٌة العالمٌة
لعا 2010-2009
الدولة
ركائز التنافسٌة
المتطلبات األساسٌة
معززات الكفاءة
عوامل االبتكار والتطوٌر

عمان

قطر

الكوٌت

اإلمارات البحرٌن السعودٌة
المرتبة*

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

9
21
25

22
44
60

30
38
33

25
53
52

17
29
36

40
63
64

المصدر :تقرٌر التنافسٌة العالمً ( – )2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً.
**
*
من أصل  133دولة من  1إلى 7

 -15/1تفوقت اإلمارات على بقٌة دول مجلس التعاون بالنسبة للركائز األساسٌة للتنافسٌة وهً
المتطلبات األساسٌة ومعززات الكفاءة وعوامل االبتكار والتطوٌر وفقا ً للجدول رقم
(.)6/7
 -11/1تفوقت اإلمارات على بقٌة دول مجلس التعاون وتلتها قطر بالنسبة لمإشر المتطلبات
الرئٌسٌة للتنافسٌة وركائزها الفرعٌة جمٌعها باستثناء ركٌزة استقرار االقتصاد الكلً،
حٌث حصلت الكوٌت على المرتبة األولى خلٌجٌا ً والثالثة عالمٌاً ،فً حٌن حصلت قطر
على المرتبة  13عالمٌا ،واإلمارات على المرتبة  74عالمٌا ،كما ٌتضح من الجدول
رقم (.)7/7
جدول رق ()7/2
نتائج مإشر المتطلبات األساسٌة للتنافسٌة العالمٌة للعا 2010-2009
الدولة
ركائز التنافسٌة
المتطلبات األساسٌة
الركٌزة  :1المإسسات
الركٌزة  :2البنٌة التحتٌة
الركٌزة  :3استقرار االقتصاد الكلً
الركٌزة  :4الصحة والتعلٌم االبتدائً

اإلمارات

البحرٌن

السعودٌة

عمان

قطر

الكوٌت

المرتبة

المرتبة*

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

9
15
6
24
20

22
30
27
5
37

30
32
36
9
71

25
18
29
10
92

17
9
39
13
8

40
51
50
3
73

المصدر :تقرٌر التنافسٌة العالمً ( – )2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً.
**
*
من أصل  133دولة من  1إلى 7
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 -11/1تقدمت اإلمارات وقطر فً مإشر معززات الكفاءة الخاص بالتنافسٌة العالمٌة ،حٌث
احتلت اإلمارات المرتبة  21عالمٌا تلتها قطر المرتبة  29من أصل  133دولة،
وٌالحظ تقدم هاتٌن الدولتٌن بالنسبة لمعظم الركائز الفرعٌة لهذا المإشر باستثناء
الركٌزة الخاصة بحجم السوق ،فقد تقدمت السعودٌة على جمٌع دول المجلس محرزة
المرتبة  22عالمٌا كما ٌتضح من الجدول رقم (.)8/2
جدول رق ()8/2
نتائج مإشر معززات الكفاءة للتنافسٌة العالمٌة للعا 2010-2009
اإلمارات

البحرٌن

السعودٌة

عمان

قطر

الكوٌت

المرتبة

المرتبة*

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

الدولة
معززات الكفاءة

21

44

38

53

29

63

الركٌزة  :5التعلٌم العالً والتدرٌب

29

48

53

67

25

82

الركٌزة  :6كفاءة سوق السلع

10

22

29

33

21

63

الركٌزة  :7كفاءة سوق العمل

16

35

71

33

14

59

الركٌزة  :8تمرس السوق المالٌة

33

30

53

43

35

63

الركٌزة  :9االستعداد التكنولوجً

17

35

44

64

28

49

الركٌزة  :10حجم السوق

54

97

22

75

70

61

ركائز التنافسٌة

المصدر :تقرٌر التنافسٌة العالمً ( – )2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً.
*
من أصل  133دولة

 -12/1تفوقت اإلمارات محتلة المرتبة  25عالمٌا من أصل  133دولة تلتها السعودٌة حٌث
حصلت على المرتبة  33بالنسبة لمإشر عوامل االبتكار والتطوٌر وأٌضا ً بالنسبة
لمعظم الركائز الفرعٌة لهذا المإشر ،حٌث أتت اإلمارات األولى خلٌجٌا ً تلتها
السعودٌة بالنسبة لركائز تطوٌر األعمال واالبتكار وإنفاق الشركات على البحث
والتطوٌر ،بٌنما تفوقت السعودٌة على جمٌع دول مجلس التعاون فً مجال القدرة على
االبتكار ،فً حٌن نجد أن قطر تفوقت على دول المجلس فً نوعٌة مإسسات البحث
العلمً بحصولها على المرتبة  32عالمٌا ً تلتها السعودٌة  37عالمٌاً .كما ٌظهر فً
الجدول رقم (.)9/2

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

40

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

جدول رق ()9/2
نتائج مإشر عوامل االبتكار والتطوٌر للتنافسٌة العالمٌة للعا 2010-2009
الدولة
ركائز التنافسٌة

اإلمارات

البحرٌن

*

المرتبة

المرتبة

المرتبة

السعودٌة

عمان

قطر

المرتبة المرتبة

الكوٌت
المرتبة

عوامل االبتكار والتطوٌر

25

60

33

52

36

64

الركٌزة  :11تطوٌر األعمال

19

61

35

57

37

50

الركٌزة  :12االبتكار
القدرة على االبتكار
نوعٌة مإسسات البحث العلمً
إنفاق الشركات على البحث والتطوٌر
التعاون فً مجال البحث والتطوٌر بٌن الجامعات
والقطاع الصناعً
المشترٌات الحكومٌة من منتجات التكنولوجٌا
المتطورة
توافر العلماء والمهندسٌن
براءات االختراع

27
39
53
30

60
58
112
87

32
31
37
34

55
87
63
62

36
109
32
64

83
85
83
100

39

101

37

53

38

99

2

18

22

12

5

114

28
38

42
90

47
45

102
40

13
46

72
30

المصدر :تقرٌر التنافسٌة العالمً ( – )2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً.
*
من أصل  133دولة

 -13/1ظهر من تشخٌص واقع ومناخ البحث العلمً فً دول المجلس أن هناك مجموعتٌن
رئٌستٌن األولى تضم السعودٌة وقطر واإلمارات وهً المجموعة التً حققت تقدما ً
ملحوظا ً بالنسبة لتحسٌن واقع ومناخ البحث العلمً ،وٌستدل على ذلك من المراتب
التً حصلت علٌها وفقا ً للمإشرات العالمٌة ومإشراتها فً مجال االقتصاد المعرفً
والصناعات المعرفٌة وبراءات االختراع ومإشرات التنافسٌة بشكل عام وبعض
ركائزها كاالبتكار والتطوٌر على نحو خاص .وٌتوقع أن تكون لهذه الدول جاهزٌة
جٌدة لالنتقال لالقتصاد المعرفً والصناعات المعرفٌة فً السنوات الخمس القادمة
خصوصا ً إذا قامت ببناء شراكات استراتٌجٌة فً ما بٌنها وعملت على معالجة نقاط
الضعف .أما المجموعة الثانٌة فتضم الكوٌت والبحرٌن وعُمان حٌث حصلت تلك
الدول على مراتب متواضعة بالنسبة للمإشرات العالمٌة وهً تحتاج إلى الكثٌر من
الجهد والوقت لتحسٌن واقع ومناخ البحث العلمً.

 .2التوصٌات المتعلقة بواقع ومناخ البحث العلمً فً دول المجلس :
 .1بناء شراكات استراتٌجٌة فاعلة فً مجال البحث العلمً على مستوى المجموعة األولى
المتقدمة نسبٌا ً وهً السعودٌة وقطر واإلمارات وعلى مستوى الدول الست على نحو عام.
 .2التوجه نحو المزٌد من خصخصة البحث العلمً مما ٌتطلب تحفٌز القطاع الخاص وتشجٌعه
على القٌام بالبحث والتطوٌر من خالل توعٌة الصناعٌٌن بؤهمٌة نتائج البحوث العلمٌة فً
تطوٌر منتجاتهم أو عملٌات االنتاج وبالتالً زٌادة القٌمة المضافة.
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 .3زٌادة اإلنفاق على البحث والتطوٌر كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً مما ٌستدعً
اعتماد هذا االتجاه فً استراتٌجٌات التنمٌة لكل دولة.
 .4وضع نظام وطنً إلدارة وتنظٌم البحث العلمً من خالل استراتٌجٌة وطنٌة للعلوم
والتكنولوجٌا تنبع من سٌاسة شاملة للبحث العلمً.
 .5تكوٌن شراكة علمٌة عمٌقة بٌن مراكز األبحاث العلمٌة من جهة والصناعة من جهة أخرى.
 .6التوسع فً الدراسات واألبحاث العلمٌة المشتركة من خالل تفعٌل االتصال والتعاون بٌن
مراكز البحوث.
 .7توأمة الجامعات والمراكز البحثٌة.
 .8االستفادة من برامج المنح الدراسٌة العلمٌة العالمٌة فً المجاالت ذات األولوٌة للبحث العلمً
فً دول المجلس لالستفادة من نتائج البحوث الخاصة فً الماجستٌر والدكتوراه فً المجاالت
التطبٌقٌة لدول المجلس.
 .9حث العلماء والباحثٌن العرب على النشر العلمً فً دورٌات عالمٌة.
 .10تبادل الزٌارات العلمٌة بٌن العلماء العرب.2
 .11خلق ثقافة مجتمعٌة تشجع على البحث العلمً وتولً اهتماما خاصا باألطفال والشباب.
 .12وضع استراتٌجٌة موحدة وشاملة للبحث والتطوٌر العلمً لدول المجلس.

الجزء الثانً  :تحلٌل الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس
نظراً لصعوبة توافر معلومات تتعلق بمراكز البحوث والتطوٌر ،كان ال بد من إجراء مسح مٌدانً
للحصول على المعلومات عنها عبر استبٌان ٌغطً عٌنة من هذه المراكز فً دول المجلس .وقد تم
تصمٌم االستبٌان لٌغطً عدة جوانب هامة منها:
 .1التعرٌف بالمركز :سنة التؤسٌس وعدد الموظفٌن والمٌزانٌة وطرق التموٌل وأهداف المركز.
 .2الخدمات التً ٌقدمها المركز.
 .3مجاالت البحوث التطبٌقٌة التً ٌجرٌها.
 .4أهم اإلنجازات.
 .5الخطط المستقبلٌة.
 .6نتائج بحوث المركز للسنوات  2007و 2008و.2009
 .7الشراكة بٌن مراكز البحوث والتطوٌر والمإسسات الصناعٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً.
2

 :د .مدبولً نوٌر – علوم وتكنولوجٌا 7553 -
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة
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 .8معوقات تعاون مراكز البحوث والتطوٌر مع المإسسات الصناعٌة.
 .9تقٌٌم مدى جاهزٌة الدول للصناعات المعرفٌة ( )KBIومقترحات دعمها.
وتم إرسال االستبٌان إلى  78مركزا للبحوث والتطوٌر فً مختلف دول المجلس ،وكان معدل
االستجابة بنسبة  %35فقط ،وهً نسبة ممثلة على نحو جٌد ومقبولة علمٌا ً وٌمكن تعمٌم نتائجها على
بقٌة مراكز البحوث والتطوٌر .والجدول رقم (ٌ )10/2وضح عدد االستبٌانات المرسلة والمستلمة ومعدل
االستجابة لكل دولة من دول المجلس ،وٌتضح من الجدول أن قطر هً الدولة الوحٌدة التً بلؽت
االستجابة فٌها نسبة  ،%100وذلك لسهولة الوصول إلى المراكز وإجراء مقابالت مع مسإولٌها .وكان
تجاوب المراكز البحثٌة فً اإلمارات ضعٌفا ً جداً حٌث لم ٌستجب سوى مركز واحد فقط رغم
المحاوالت العدٌدة التً بذلت من قبل فرٌق العمل.
جدول رق ()10/2
معدالت االستجابة الستبٌان مراكز البحوث المطبق من قبل جوٌك
الدولة

اإلمارات
البحرٌن
السعودٌة
عمان
قطر
الكوٌت
المجموع

عدد االستبٌانات المرسلة

عدد االستبٌانات المستلمة

معدل االستجابة

5
5
51
9
5
3
78

1
2
14
3
5
2
27

% 20
% 40
% 27
% 33
% 100
% 67
% 35

المصدر :استبٌان منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)

أسفرت عملٌة تشخٌص الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر عن عدد من النتائج الهامة وهً:
 .1تزاٌد عدد مراكز البحوث والتطوٌر التً أسست فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً الفترة من
 2005إلى  ،2011حٌث بلغ عددها  14مركزا بحثٌا بالنسبة للمراكز البحثٌة المستجٌبة للمسح،
ً
مقارنة بالعقود السابقة ،مما ٌدل على زٌادة االهتمام والوعً بؤهمٌة
وهذا العدد أكبر مما تم تسجٌله
البحث العلمً فً عملٌة التنمٌة عموما ً والتنمٌة الصناعٌة خصوصاً.
 .2التبعٌة اإلدارٌة لمراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس فً معظمها تكون للجامعات ومإسسات
التعلٌم ،فً حٌن نجد أن  % 2فقط من تلك المراكز تتبع وحدات مشتركة ،وحوالً الثلث ٌتبع
وحدات حكومٌة أخرى كمإسسات المناطق الصناعٌة والمإسسات التنموٌة ،ومع ذلك لوحظ ظهور
مراكز للبحث العلمً تابعة للقطاع الخاص .وبشكل عام تنامى دور تلك المراكز البحثٌة فً التنمٌة
الصناعٌة خالل السنوات الخمس األخٌرة ،ونتوقع تنامً ذلك الدور على نحو أكبر خالل السنوات
الخمس المقبلة.
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 .3ظهر صغر حجم القوى العاملة فً مراكز البحث والتطوٌر فً دول المجلس جمٌعها باستثناء قطر،
حٌث نجد أن أكثر من نصف تلك المراكز متوسط العمالة فٌها أقل من  25موظفاً ،كما ٌظهر فً
الجدول رقم (.)11/2
جدول رق ()11/2
توزٌع مراكز البحوث بناء على عدد الموظفٌن
أقل من 25
%
ك

الدولة

من 50-25
%
ك

البحرٌن

2

0 %100

السعودٌة
عمان
قطر
الكوٌت

9
2
0
1

%60
%67
%0
%50

2
1
3
0

%14
%33
%60
%0

المجموع

14

%52

6

%22

أكثر من 50
%
ك

فاقد
ك

%

%0

0

%0

0

%0

1
0
2
1

%7
%0
%40
%50

3
0
0
0

%21
%0
%0
%0

4

%15

3

%11
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 .4تركزت مجاالت البحث التطبٌقً فً دول مجلس التعاون على النحو التالً :البٌئة  ،% 19الطاقة
 ،% 16تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات  ،% 13الطب والصٌدلة  % 11والهندسة  .% 9وهذا
مإشر جٌد حٌث أن هذه المجاالت مرتبطة على نحو كبٌر بالتنمٌة االقتصادٌة وبالصناعات المعرفٌة
كما ٌتضح من الشكل رقم (.)3/2
الشكل رق ( )3/2مجاالت البحث التطبٌقً لمراكز البحوث فً دول الخلٌج العربً
غٌر بحثً
التصنٌع
البناء والتشٌٌد
الزراعة
الطاقة
العلوم
الهندسة
البٌئة
التكنولوجٌا واالتصاالت
االقتصاد والمال
االنسانٌات
الطب والصٌدلة

4%
6%
4%
4%
16%
7%
9%
19%
13%
4%
3%
11%
20%

15%

10%

5%

0%
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 .5تبوأت السعودٌة المركز األول بٌن دول مجلس التعاون من حٌث عدد مراكز البحوث وعدد البحوث
المنجزة فً السنوات  2007و 2008و ،2009أنجز أكثر من نصف البحوث المنجزة فً دول
المجلس وفقا لنتائج المسح المٌدانً  2010حٌث بلغ عددها  318بحثا ً كما ٌظهر فً الجدول رقم
( )12/2على الرغم من أن هذا العدد لم ٌشمل حاضنة الرٌاض للتقنٌة وال المركز الوطنً ألبحاث
المركبات باإلضافة إلى المراكز التً لم تستجب للمسح .وٌرجع ذلك إلى أن السعودٌة تضم حوالً
 88مركزاً للبحث والتطوٌر ،أي ثالثة أضعاف عدد مراكز البحث والتطوٌر فً دول المجلس
مجتمعة ،لذا من الطبٌعً أن تكون مخرجات تلك المراكز أكثر من حٌث العدد الكلً إلجمالً
البحوث وإلجمالً البحوث الصناعٌة حٌث أن لدٌها أكثر من  4663مصنعا ً من إجمالً أكثر من
 13ألف مصنع عامل فً دول المجلس .باإلضافة إلى أن حجم االستثمارات فً الصناعة فً
السعودٌة بلغ حوالً  113ملٌار دوالر أمٌركً من إجمالً حوالى  220ملٌار دوالر فً دول
. 3
المجلس لعام . 2010
جدول رق ()12/2
البحوث المنجزة فً مراكز البحوث فً دول مجلس التعاون
مصنفة إلى صناعٌة وؼٌر صناعٌة
السنة
الدولة

2008

2007

إجمالً البحوث المنجزة

2009

صناعً

ؼٌر
صناعً

صناعً

ؼٌر
صناعً

صناعً

ؼٌر
صناعً

صناعً
ك

المجموع

ؼٌر صناعً
ك

%

ك

%

البحرٌن

5

4

9

4

18

10

32

%12

18

%5

50

8%

السعودٌة

9

53

26

83

99

48

134

%49

184

%53

318

52%

عمان

0

1

1

3

0

2

1

%0.3

6

%2

7

1%

قطر
الكوٌت
المجموع

5
23

16
12

11
13

37
13

25
27

42
18

41
63

%15
%23

95
43

%27
%12

136
106

22%
17%

42

86

60

140

169

120

271

%44

346

%56

617

100%

%
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 .6شكلت البحوث الصناعٌة المنجزة خالل األعوام  2007و 2008و 2009ما نسبته  % 44من إجمالً
البحوث المنجزة فً دول المجلس خالل هذه الفترة ،وقد أنجز نصفها تقرٌبا فً السعودٌة وحوالً
ربعها فً الكوٌت وهذا ٌوضح أن السعودٌة تقود دول المجلس فً مجال البحوث الصناعٌة تلٌها
الكوٌت وفقا ً لبٌانات المسح المٌدانً لعام  2010كما ٌتضح من الجدول رقم (.)12/2

3

 :قاعدة بٌانات منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)
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 .7المجاالت ذات األولوٌة بالبحث فً دول مجلس التعاون وفقا ً القتراح مراكز البحوث والتطوٌر هً
لكل منهماٌ ،لٌهما قطاع التكنولوجٌا واالتصاالت وقطاع
قطاع الطب والصٌدلة وقطاع الطاقة ٍ % 12
البٌئة وقطاع التصنٌع  % 10لكل منهم ٌلٌهم قطاع اإلنسانٌات  ،% 7كما فً الجدول رقم (.)13/2
جدول رق ()13/2
مجاالت البحث ذات األولوٌة باالهتما وفقا القتراح مراكز البحوث
1

المجال
الطب والصٌدلة

اإلمارات
%0

البحرٌن
%0

2

اإلنسانٌات

%0

%20

%5

3

االقتصاد والمال

%0

%20

%0

%0

4

التكنولوجٌا واالتصاالت

%0

%20

%10

%17

%0

5

البٌئة

%50

%0

%5

%17

%20

%0

6

الهندسة

%0

%0

%5

%0

%0

%0

%2

7

العلو

%0

%20

%5

%0

%0

%0

%5

8

الطاقة

%0

%0

%19

%0

%0

%50

%12

9

الزراعة

%0

%0

%0

%0

%20

%0

%2

10

البناء والتشٌٌد

%50

%0

%0

%0

%0

%0

%2

11

التصنٌع

%0

%20

%14

%0

%0

%0

%10

12

فاقد

%0

%0

%19

%33

%60

%50

%24

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

المجموع

قطر
%0

الكوٌت
%0

المجموع
%12

السعودٌة عمان
%17
%19
%17

%0

%0

%7

%0

%0

%2

%0

%10
%10
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 .8أكثر من نصف مراكز البحوث والتطوٌر التً شملها المسح أفادت بؤنه ٌوجد لدٌها شرٌك صناعً
واحد على األقل ،فً حٌن أن  % 41ال ٌوجد لدٌها تعاون أو شراكة مع مإسسات صناعٌة كما
ٌتضح من الجدول رقم ( .)14/2وتعتبر السعودٌة الدولة األولى خلٌجٌا ً من حٌث وجود شراكة
وتعاون بٌن مراكز البحث العلمً والمإسسات الصناعٌة .وال تزال دول مجلس التعاون الخلٌجً
بحاجة إلى تعزٌز التعاون والشراكة بٌن مراكز البحث العلمً والتطوٌر والمإسسات الصناعٌة
لخدمة التنمٌة الصناعٌة ولتسرٌع جاهزٌة الدول لالنتقال للصناعات المعرفٌة.
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جدول رق ()14/2
مستوى الشراكة بٌن المإسسات الصناعٌة ومراكز البحث والتطوٌر
وجود شراكة مع مإسسات صناعٌة
الدولة
اإلمارات العربٌة المتحدة

1

%100

0

%0

0

%0

مملكة البحرٌن

0

%0

2

%100

0

%0

المملكة العربٌة السعودٌة

9

%64

5

%36

0

%0

سلطنة عمان

2

%67

1

%33

0

%0

دولة قطر

2

%40

1

%20

2

%40

دولة الكوٌت

0

%0

2

%100

0

%0

%52

11

%41

2

%7

المجموع لجمٌع الدول

ال

نع
ك

14

%

ك

%

فاقد
%
ك
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ٌ .9عتبر ضعف ثقة القطاع الصناعً بمراكز البحوث الوطنٌة والمحلٌة المعوق األول للتعاون
والشراكة بٌنهم ،أما المعوق الثانً فٌتمثل فً مشاكل التموٌل ،وٌعتبر نقص الوعً باحتٌاجات
المإسسات الصناعٌة المعوق الثالثٌ ،لٌه عدم وجود مبادرات للتعاون وضعف وغٌاب التواصل
وذلك وفقا ً لنتائج المسح المٌدانً  2010الموضحة فً جدول رقم (.)15/2
جدول رق ()15/2
معوقات التعاون بٌن المإسسات الصناعٌة ومراكز البحث والتطوٌر
معوقات تعاون مراكز البحوث مع
المإسسات الصناعٌة

ضعؾ ثقة القطاع الصناعً بمراكز
 1البحوث
 2مشاكل التموٌل
 3ضعؾ أو ؼٌاب التواصل
 4نقص الوعً بؤهمٌة هذا التعاون
 5خلل فً الرإٌة vision
 6ضعؾ دور الحكومات
عد وجود مبادرات لمثل هذا
 7التعاون
نقص الوعً باحتٌاجات المإسسات
 8الصناعٌة
 9التشرٌعات والقوانٌن
 10توجه مراكز البحوث لخدمة القطاع
الحكومً
 11أخرى
 12فاقد

اإلمارات

البحرٌن

السعودٌة

عمان

قطر

الكوٌت

المجموع

%0
%0
%0
%0
%0
%0

%25
%25
%25
%25
%0
%0

%14
%10
%10
%0
%5
%5

%33
%0
%0
%0
%0
%0

%0
%17
%0
0%
%0
%0

%0
%0
%0
%0
%20
%20

%13
%10
%8
%3
%5
%5

%0

%0

%10

%0

%0

%20

%8

%100
%0

%0
%0

%5
%0

%33
%0

%0
%17

%0
%0

%8
%3

%0
%0
%0

%0
%0
%0

%5
%19
%19

%0
%33
%0

%0
%33
%33

%0
%40
%0

%3
%23
%15
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 .10تعتبر زٌارة المإسسات الصناعٌة هً أهم المقترحات من قبل مراكز البحوث والتطوٌر لبناء
تعاون وشراكة بٌن هذه المراكز وبٌن المإسسات الصناعٌةٌ ،لٌها عقد المإتمرات وورش العمل
المشتركة وإنشاء هٌئات لتنظٌم مثل هذا التعاون كمجالس البحث ومراكز دعم االبتكار الصناعً.
وٌؤتً المقترح الثالث بالتموٌل وتقدٌم الدعم المالً للمراكز ،والمقترح الرابع ٌتلخص بقٌام مراكز
البحوث بتسوٌق خدماتها وعرض قدراتها وغٌرها من المقترحات الموضحة فً الجدول رقم
(.)16/2
جدول رق ()16/2
مقترحات لربط مراكز البحوث بالمإسسات الصناعٌة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقترحات لربط مراكز البحوث
بالمإسسات الصناعٌة
تسوٌق مراكز البحوث لخدماتها وعرض
قدراتها
التموٌل وتقدٌ الدع المالً
عقد المإتمرات والمنتدٌات و ورش العمل
المشتركة
زٌارة المإسسات الصناعٌة
المشارٌع المشتركة
إنشاء هٌئات لتنظٌ مثل هذا التعاون
كمجالس البحث ومراكز دع االبتكار
الصناعً
نقل ودع التطور التكنولوجً
أخرى
فاقد

اإلمارات

البحرٌن

السعودٌة

عمان

قطر

الكوٌت

المجموع

%0

%20

%8

%0

%0

%0

%7

%100

%40

%4

%0

%0

%0

%9

%0
%0
%0

%20
%20
%0

%17
%29
%0

%17
%17
%17

%0
%0
%0

%0
%33
%33

%14
%23
%5

%0

%0

%17

%33

%0

%0

%14

%0
%0
%0

%0
%0
%0

%4
%8
%13

%17
%0
%0

%20
%40
%40

%0
%33
%0

%7
%11
%11
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 .11معظم دول مجلس التعاون لٌس لدٌها منهجٌة واضحة لتموٌل البحث العلمً والتطوٌر ،باإلضافة
إلى ضعف دور القطاع الخاص فً تموٌل البحث العلمً وغٌاب استراتٌجٌة خلٌجٌة للبحث
والتطوٌر.
 .12عدم توفر البٌانات الخاصة بمٌزانٌة معظم مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس وبطرق
التموٌل ،وإن أفصحت بعض المراكز البحثٌة كما أن هناك مراكز تمول عن طرٌق المإسسات
الصناعٌة مثل كرسً الزامل لترشٌد استخدام المٌاه والكهرباء وكرسً أرامكو السعودٌة للطاقة
الكهربائٌة.
 .13تعددت أهداف مراكز البحوث والتطوٌر حسب األغراض التً أنشئت من أجلها ،فبعضها تركز
على البٌئة والطاقة والزراعة واإلنسانٌات والهندسة والصناعة والتكنولوجٌا واالقتصاد والطب
والصٌدلة والنانو تكنولوجً ،إال أنها جمٌعا ً تتفق فً استخدام البحث العلمً فً تنمٌة المجتمع
وخصوصا التحول لالقتصاد المعرفً والصناعات المعرفٌة.
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 .14حوالً نصف مراكز البحث والتطوٌر فً دول مجلس التعاون تخصصت فً مجال محدد ومنها
برنامج إدارة التكنولوجٌا فً جامعة الخلٌج العربً فً مملكة البحرٌن ،مركز الدراسات البٌئٌة فً
جامعة قطر ،ومركز السدرة للبحوث الطبٌة بقطر ،وكرسً األمٌرة فاطمة ألبحاث تقنٌة التصنٌع
وكرسً أرامكو السعودٌة للطاقة الكهربائٌة ومركز البحوث البٌئٌة فً جامعة السلطان قابوس
على سبٌل المثال ال الحصر ،وفقا لنتائج المسح المٌدانً .2010
 .15كانت السعودٌة والبحرٌن من أكثر دول التً أكدت على إعطاء أولوٌة للبحث العلمً فً قطاع
التصنٌع.
 .16إن العدٌد من مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس وخصوصا فً السعودٌة وقطر لدٌها
شراكات دولٌة ممتازة فً مجال البحث ،وشراكات محلٌة أٌضا ً مع مإسسات صناعٌة مما
ٌساعدها على الرٌادة فً بعض المجاالت مثل الطب والطاقة والبتروكٌماوٌات وغٌرها.
 .17تتمٌز مراكز البحوث فً دول المجلس بتنوع وتراكم الخبرات والقدرة على جذب العدٌد من
الخبرات العالمٌة سواء المإسسات أو األفراد.
 .18القدرة المالٌة لدول مجلس التعاون ستمكنها من تموٌل العدٌد من مراكز البحث والتطوٌر على
نحو عام والصناعٌة على نحو خاص.
 .19غٌاب استراتٌجٌة وطنٌة للبحث العلمً على مستوى كل دولة من دول المجلس أو على مستوى
دول المجلس عامة ٌضعف من فاعلٌة عملٌة البحث العلمً وتفعٌل دورها فً التنمٌة الصناعٌة.
 .20ضعف وعً المإسسات الصناعٌة بؤهمٌة البحث العلمً فً تطوٌر أعمالهم أو منتجاتهم
باإلضافة إلى عدم وجود دلٌل بمراكز البحوث الخلٌجٌة مصنفة وفقا ً لمجال البحث ٌساعد تلك
المإسسات الصناعٌة على استخدام تلك الخدمات عند الحاجة.
 .21ضعف ثقافة البحث العلمً فً المجتمع باإلضافة إلى ضعف الحوافز للعاملٌن فٌه ،فٌتجه معظمهم
نحو البحوث األكادٌمٌة مما ٌضعف من دور البحث العلمً فً اإلسهام فً عملٌة التنمٌة.
ٌ .22واجه التعاون بٌن مراكز االبتكار والقطاع الصناعً فً دول المجلس عددأ من التحدٌات
والعوائق التً تحد من فعالٌته فً تطوٌر الصناعة وفً عملٌة االستفادة من مخرجات البحث
العلمً .ومن أهم هذه العوائق غٌاب العالقة بٌن التنمٌة االقتصادٌة ونتائج البحث العلمً ،فالتنمٌة
االقتصادٌة فً دول المجلس ناتجة بمعظمها عن تصدٌر المواد الخام والمنتجات النفطٌة التً ٌتم
شراء المعرفة إلنتاجها وتصنٌعها ،بٌنما ٌكون البحث العلمً جزءاً من العملٌة اإلنتاجٌة التنافسٌة
فً الدول المتطورة.
 .23إن جمٌع المنتجات التً ٌتطلب تصنٌعها تقنٌة عالٌة ،تحتاج إلى ضرورة االستثمار فً البحث
والتطوٌر لكً تواكب التطور وتظل تنافسٌة ،لذا نجد أن الشركات الصناعٌة فً الدول المتطورة
تخصص جزءاً كبٌراً من إٌراداتها لتموٌل البحث العلمً كً تحافظ على تنافسٌتها وعلى جودة
من تجاتها .أما بالنسبة لدول المجلس ،فتشكل اإلٌرادات النفطٌة الجزء األكبر من عائداتها،
والمعروف أن تحقٌق هذه العائدات ال ٌتطلب استثمارا كبٌرا فً مجال البحث العلمً ،مما قلل
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نسبة استثمار هذه الدول فً هذا المجال ،لكن تلك الدول أدركت أهمٌة الصناعة فً التنوٌع
االقتصادي من خالل استخدام البحث العلمً لتحقٌق ذلك.
 .24تفضل غالبٌة الشركات والمإسسات الصناعٌة فً دول المجلس الحلول السرٌعة والجاهزة التً
تتسم بانخفاض مخاطرها ،فهً تحجم عن االستثمار فً عملٌة األبحاث والتطوٌر التً قد تكون
عال من المخاطر فً سبٌل إٌجاد حلول لمشاكل تكنولوجٌة أو لتحسٌن اإلنتاجٌة.
ذات قدر ٍ
 .25إن العقلٌة الصناعٌة فً دول المجلس بمعظمها لٌست موجهة نحو البحث والتطوٌر مما ٌستدعً
ضرورة إحداث تغٌٌر جذري فً الثقافة االقتصادٌة للصناعٌٌن.

التوصٌات الخاصة بالوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوٌر:
 .1إعداد دلٌل خلٌجً لمراكز البحوث والتطوٌر ٌتم فٌه تصنٌف تلك المراكز وفقا ً لمجال البحث
وطرق تقدٌم الخدمات وطرٌقة االتصال بتلك المراكز ،على أن ٌتم توزٌعه على المإسسات
الصناعٌة.
 .2إنشاء شبكة  Net workلمراكز البحوث الخلٌجٌة وللباحثٌن أٌضا ً لٌتم التواصل بٌنهم على نحو
سلس وفعال لنقل المعرفة والخبرة لتعزٌز التعاون وتالفً االزدواجٌة فً الجهد والمال.
 .3الدخول فً شراكات استراتٌجٌة بٌن مراكز البحوث الخلٌجٌة لتعزٌز قدراتها التنافسٌة ولتالفً
االزدواجٌة فً الجهد والمال خصوصا ً فً مجموعة الدول التً حققت تقدما ً واضحا ً فً هذا المجال
وهً السعودٌة وقطر واإلمارات.
 .4إنشاء صندوق خلٌجً لدعم االبتكار فً مجال الصناعة وذلك الستكمال جاهزٌة بعض الدول
الخلٌجٌة (قطر ،السعودٌة ،اإلمارات) لالنتقال للصناعات المعرفٌة.
 .5تموٌل مراكز األبحاث على مشروع االبتكار على أساس  % 50من قٌمة المشروع ،حٌث ٌستثمر
الشرٌك الصناعً  % 50فً المشروع نقدا ،أو من خالل الٌد العاملة أو الموارد األخرى (وقد
نجحت هذه الطرٌقة فً سوٌسرا لتشجٌع االبتكار اإلستراتٌجً والصناعً).
 .6تشجٌع الجامعات على إنشاء "مكاتب نقل التكنولوجٌا" )(Technology Transfer Offices
لتشكٌل روابط مع القطاع الصناعً من خالل عقد شراكات واتفاقٌات للتعاون بٌن الطرفٌن بحٌث
ٌساهم القطاع الصناعً فً الدعم المالً للجامعات وتساهم الجامعات بالدعم الفنً للقطاع
الصناعً.
 .7ضرورة البحث عن آلٌة مالئمة للتعاون والتنسٌق بٌن الجامعات والمراكز البحثٌة وبٌن الصناعات
الوطنٌة كشرط الزم لضمان تغطٌة متطلبات هذه الصناعات الوطنٌة من بحث وتطوٌر.
 .8ضرورة استخدام نتائج الخارطة الصناعٌة فً مجال تحدٌد الصناعات المستقبلٌة المستهدفة لدول
المجلس وتوصٌة مراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس باعتبار تلك القطاعات الصناعٌة
إحدى أولوٌات البحث والتطوٌر ضمن خطط تلك المراكز البحثٌة.
منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

50

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

 .9إعطاء المزٌد من الحوافز المادٌة والمعنوٌة للباحثٌن والعلماء فً مجال البحوث التطبٌقٌة فً دول
المجلس لتشجٌع المواطنٌن وجذب الكفاءات العالمٌة.
 .10وضع استراتٌجٌة موحدة للبحث العلمً والتطوٌر فً دول المجلس تسعى إلى توحٌد البحث العلمً
والتكنولوجً للقطاعات الصناعٌة المستهدفة مستقبالً لمساعدة دول المجلس على تحقٌق التنمٌة
الصناعٌة واالنتقال للصناعات المعرفٌة.

الجزء الثالث  :المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول مجلس التعاون:
تمثل المناولة والشراكة الصناعٌة ركٌزة أساسٌة من ركائز البنٌة األساسٌة للصناعة فً الدول
المتقدمة صناعٌا والتً تسعى إلى تحقٌق التمٌز الصناعً ،فإذا كانت المناولة والشراكة الصناعٌة هامة
للدول المتقدمة فهً أكثر أهمٌة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون التً تسعى إلى تطوٌر الصناعة
التحوٌلٌة فٌها وتعزٌز وربط النشاطات والمشارٌع الصناعٌة وتكاملها فً دول المجلس وهذا ٌنسجم مع
المادة الثالثة من اتفاقٌة تؤسٌس منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك) التً أقرت عام .1976
فقد تبنت المنظمة فكرة إنشاء برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً منذ
العام  ،2001وتوج هذا الجهد بإبرام اتفاقٌة بٌن "جوٌك" ومنظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة
(الٌونٌدو) فً العام  2003بغرض تطبٌق آلٌات المناولة والشراكة الصناعٌة لدعم الصناعات الصغٌرة
والمتوسطة الحجم فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وربطها بالصناعات الكبرى بالمنطقة .وفً مطلع
العام  2004دخل برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة حٌز التنفٌذ ،ومن خالله قامت "جوٌك" بإٌجاد
حلول الربط الصناعً على المستوى اإلقلٌمً لدول المجلس.
وتعتبر المناولة الصناعٌة الطرٌقة المثلى لتنظٌ عملٌة اإلنتاج الصناعً من خالل التعاون بٌن
اآلمرٌن والمنفذٌن لألعمال ،وتنطوي على اتفاق بٌن اآلمر والمنفذ لألعمال ،ومن خاللها ٌقوم اآلمر
باألعمال بتكلٌف شركة إلنتاج قطع غٌار ومكونات أو توفٌر خدمات تعتبر ضرورٌة لتصنٌع المنتج
النهائً .وٌقوم المنفذ لألعمال بتنفٌذ العمل طبقا ً للمواصفات التً قدمها له اآلمر باألعمال ،فٌكون هناك
تقسٌم للعمل فً عملٌة اإلنتاج الصناعً .وبالتالً فإن خٌار المناولة والشراكة الصناعٌة هو الخٌار
األمثل لتحقٌق التمٌز من خالل:
 استؽالل الطاقات المتاحة وبالتالً تقلٌل التكلفة اإلنتاجٌة.
 خلق المزٌد من فرص العمل بؤسواق العمل اإلقلٌمٌة الخلٌجٌة.
 توفٌر فرص التخصص اإلنتاجً وبالتالً رفع جودة اإلنتاج.
 توفٌر احتٌاجات الصناعات الرئٌسة إقلٌمٌا وتقلٌل االعتماد على االستٌراد.
وقد أسفر تحلٌل واقع المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول المجلس عن النتائج التالٌة:
 .1نجحت منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك) فً تؤسٌس برنامج المناولة والشراكة
الصناعٌة لدٌها والذي ٌعتبر النواة إلنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعٌة فً دول مجلس
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التعاون الخلٌجً .وقد تزاٌد وعً واهتمام هذه الدول بؤهمٌة دور المناولة والشراكة الصناعٌة فً
دعم قطاع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فٌها.
 .2كما نجحت المنظمة فً التعرٌف والتوعٌة بمفهوم المناولة والشراكة الصناعٌة فً جمٌع دول
المجلس وٌظهر ذلك من خالل عدد الشركات األعضاء المسجلة ضمن هذا البرنامج فً دول
المجلس والذي بلغ ( )1408حتى نهاٌة ماٌو  2010كما ٌتضح من الشكل رقم ( )4/2والذي
ٌوضح التوزٌع القطري للشركات األعضاء.
الشكل رق ( :)4/2التوزٌع القطري ألعداد الشركات األعضاء
عدد الشركات
700
611
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82
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سلطنة عمان

دولة الكوٌت

دولة قطر

مملكة البحرٌن

دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة

المملكة العربٌة
السعودٌة

المصدر :قاعدة بٌانات برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة بمنظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

 .3نجحت "جوٌك" فً تؤسٌس مركز المناولة والشراكة الصناعٌة فً دبً فً اإلمارات ،وتعمل على
التحضٌر إلنشاء مراكز للمناولة فً كل من قطر والسعودٌة وعُمان ،ولكن ال تزال األمور تسٌر
ببطء شدٌد بالنسبة لهذه الدول وبالنسبة لدول مجلس التعاون األخرى أٌضا.
 .4تتكون القطاعات الصناعٌة للشركات اآلمرة باألعمال فً دول المجلس من الكٌماوٌات
والبتروكٌماوٌات ،والمعادن األساسٌة ،وتولٌد الكهرباء ،وتحلٌة المٌاه والنفط والغاز .أما القطاعات
الصناعٌة للشركات المنفذة لألعمال فهً اإللكترونٌات ،والكهرباء ،والمطاط ،والبالستٌك،
واألعمال المعدنٌة وتشكٌلها والخدمات الصناعٌة.
ٌ .5عتبر قطاع الصناعة فً دول مجلس التعاون قطاعا ً واعداً للمناولة والشراكة الصناعٌة ،وٌتضح
ذلك من خالل نسبة مساهمة الصناعة فً الناتج المحلً اإلجمالً ومإشر االستثمار فً دول
المجلس للقطاع الصناعً المشمول فً برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة .إن السٌاسات
الصناعٌة الجدٌدة فً دول المجلس والتً تإكد على أهمٌة استعمال العمالة الصناعٌة الماهرة
والمدربة واالستخدام التكنولوجً المكثف فً الصناعة وغٌرها من السٌاسات التً تدعم عملٌة
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المناولة والشراكة الصناعٌة فً هذه الدول سواء على نحو مباشر أو غٌر مباشر .وتوفر دول
مجلس التعاون سوقا ً مربحة لبرنامج المناولة الصناعٌة هذا ما ظهر من خالل تحلٌل مناخ المناولة
فً القطاعات الصناعٌة إذا ما تم ربط الشركات الصغٌرة والمتوسطة.

التوصٌات الخاصة بالمناولة والشراكة الصناعٌة:
حث دول المجلس على إنشاء مراكز للمناولة والشراكة خاصة بها أسوة بدبً خصوصا ً أن بعض
الدول وصلت إلى مراحل متقدمة فً التحضٌر لذلك مثل سلطنة عمان ،حٌث ٌتوقع أن ٌنشؤ المركز
خالل العام  ،2012كما أن إنشاء مركز مناولة وشراكة صناعٌة فً كل دولة من دول المجلس سٌلعب
دوراً مإثراً فٌها .والغرض األساسً من تنفٌذ برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة هو تعزٌز النمو
االقتصادي ،وزٌادة معدالت اإلنتاج والتطور التكنولوجً للقطر الواحد ،وبالتالً ٌنعكس ذلك على
المنظومة الخلٌجٌة الصناعٌة كما سٌحقق مكاسب عدٌدة لدول المجلس على المستوى الوطنً واإلقلٌمً
منها :تسهٌل الحصول على المعلومات المتعلقة باألعمال الصناعٌة ،ومساعدة اآلمرٌن باألعمال فً
التعرف على الموردٌن اإلقلٌمٌن والدولٌٌن إضافة إلى التعرف على المتعاقدٌن أو منفذي األعمال،
وتسهٌل إقامة الصالت بٌن منفذي األعمال واآلمرٌن بها ،وتوفٌر منبر لتطوٌر المشارٌع الصناعٌة
الجدٌدة ،وتحقٌق معدالت أعلى فً استغالل الطاقات اإلنتاجٌة القائمة ،وتروٌج الصادرات وإٌجاد بدائل
للواردات عبر شراكات المناولة.

** ** **
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انفظم انثانث :
انظُاعاث انغائبت
أوالً :مقدمة:
ؼغة اإلطاس أُشظؼ ٢كوذ اعرٜذكد دساعح اُخاسطح اُظ٘اػ٤ح اُخِ٤ع٤ح ذؽذ٣ذ اُظ٘اػاخ اُـائثح
ُِوطاػاخ اُشئ٤غح ُِظ٘اػاخ اُخِ٤ع٤ح ٝاُر ٢ذؽظ ٠تاٌُص٤ش ٖٓ أُضا٣ا ذٌٜٔ٘ا ٖٓ أُ٘اكغح ك ٢االعٞام
اُؼأُ٤ح ٝاُذ ٍٝأُعاٝسج ٝذرشًض ٛز ٙأُضا٣ا ػِ ٠شالشح ٓؽاٝس:
 .1أُ٤ضج اُ٘غث٤ح اُر ٢ذٞكشٛا ذٞكش أُٞاد اُ٤ٜذسًٝشت٤ٗٞح ٓٔصِح ك ٢اُثرشٝ ٍٝاُـاص ؼ٤س ذِٔي دٍٝ
ٓعِظ اُرؼآ ٕٝا ٣واسب ٖٓ  ٖٓ % 40االؼر٤اط ٢اُؼأُُِ ٢ثرشٝ ٍٝهشاتح اٍ ٖٓ %23
االؼر٤اط ٢اُؼأُُِ ٢ـاصٝ .هذ ٝكشخ ٛز ٙأُظادس اُٜا٣ذسًٝشت٤ٗٞح اُطاهح اُالصٓح ُذكغ ػعِح
اإلٗراض اُظ٘اػ ٢إضاكح إُ ٠ذٞكش ُوائْ االٗراض ُِظ٘اػاخ اُثرش٤ُٝح ٝأٌُ٤ا٣ٝح.
 .2أُ٤ضج اُعـشاك٤ح اُر ٢ظاءخ ٖٓ ذٞعظ دٓ ٍٝعِظ اُرؼا ٕٝاُخِ٤ع ٢األعٞام اُؼأُ٤ح اُشئ٤غح
ك ٖٓ ًَ ٢أع٤ا ،ششم اع٤ا  ٝأٝستا اُـشت٤ح اُش٢ء اُز ١ذشذة ػِ ٚ٤عُٜٞح ٗوَ أُ٘رعاخ إُ٠
االعٞام اُؼأُ٤ح إضاكح إُ ٠عُٜٞح اُؽظ ٍٞػِٓ ٠ذخالخ االٗراض ٝتاُراُ ٢ذٞك٤ش ٓ٤ضج ٗغث٤ح
ُإلٗراض اُظ٘اػ ٢اُخِ٤ع.٢
ٝ .3أُؽٞس اُصاُس ٣رشًض ؼ ٍٞذٞكش اُث٘٤ح األعاع٤ح اُالصٓح ُإلٗراض اُظ٘اػٓ ٢صَ اُطشم ٝعثَ
االذظاٍ أُخرِلح ٓٔا ٣ؽون ذخل٤ض ٗغثُِ ٢رٌِلح االٗراظ٤ح ٝأُغأٛح ك ٢ذؼض٣ض اُوذساخ
اُر٘اكغ٤ح ُِظ٘اػح اُخِ٤ع٤ح.
إضافة إلى التطور االقتصادي واالجتماعً الذي تشهده دول مجلس التعاون الخلٌجً وما وفره
من تطور فً حجم الطلب على السلع االستهالكٌة والخدمات بؤنواعها مثل السكن والبنٌة
األساسٌة مثل الطرق وبناء المإسسات العلمٌة الضخمة.
ومن هنا جاء التركٌز وحسب االطار المرجعً للدراسة لتحدٌد الصناعات الغائبة وبالتالً الفرص
االستثمارٌة الواعدة لكل من القطاعات التالٌة :

ثانٌاً :الصناعات الؽائبة:
التعرٌؾ اإلجرائً للصناعات الؽائبة:
والمقصود بها  :تلك الصناعات التً تتوفر لها مدخالت انتاج ولم ٌتم انتاجها بعد بدول المجلس
رغم وجود طلب متزاٌد علٌها ،وكذلك الصناعات المستقبلٌة الواعدة وخاصة الصناعات المعرفٌة،
والتً من أهمها ما ٌلً :
 .1الصناعات الكٌماوٌة :والتً تنضوي تحت التصنٌف  20حسب التصنٌف الدولً الرابع والتً
ترتبط بالصناعات البترولٌة وصناعة إنتاج الغاز الطبٌعً وهً صناعات تقوم على توفر اللقائم
من غازات مصاحبة ومواد بترولٌة نتاج تصفٌة البترول الخام والمكثفات الناتجة عن استخراج
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البترول والغاز إضافة إلى صناعات المنتجات الكٌماوٌة التً تعتبر مدخالت هامة ومطلوبة لدى
الصناعات الرئٌسة فً القطاعات الصناعات الكٌماوٌة أو الصناعات الخلٌجٌة األخرى.
 .2الصناعات المعدنٌة االساسٌة :وهً منتجات تنضوي تحت البند  24حسب التصنٌف الدولً
الرابع والتً تشمل الصناعات التً تعتمد على الطاقة كمدخل رئٌسً لإلنتاج أي أن كثافة
استخدام الطاقة فً العملٌة اإلنتاجٌة فٌها ٌعتبر عامل رئٌسً فً تكلفة االنتاج حٌث ان توفر
مصادر الطاقة بدول مجلس التعاون الخلٌجً وبؤسعار منخفضة مقارنة مع البلدان االخرى،
جعلها ذات مٌزة نسبٌة فً إنتاج مثل هذه المنتجات وبإمكانٌات تصدٌرٌة كبٌرة رغم عدم توفر
الخامات الالزمة إلنتاجها بدول المجلس .وتشمل هذه الصناعات االنتاج الخلٌجً من الحدٌد
الخام حٌث وصلت طاقة اإلنتاج الخلٌجٌة فً العام  2010إلى قرابة الـ  3.5ملٌون سنوٌا ً
إضافة إلى إنتاج خام األلمنٌوم وبطاقة إنتاجٌة فاقت  3ملٌون طن سنوٌا ً فً ذات العام إضافة
إلى إنتاج المعادن الالفلزٌة .وتشٌر الدالئل إلى أن هذه الطاقات سوف تتضاعف قبل منتصف
هذا العقد.
 .3الصناعات الؽذائٌة :والتً تشمل جمٌع المنتجات تحت البند  10وتتمركز حول تصنٌع
المنتجات االستهالكٌة مثل األغذٌة المباشرة والغٌر مباشرة وقد تطور االنتاج الصناعً فً هذا
القطاع لمقابلة الطلب الذي أخذ ٌنمو نمواً مضطرداً فً العقدٌن األخٌرٌن لما تشهد دول المجلس
من طفرات اقتصادٌة صحبها زٌادة فً عدد السكان المواطنٌن مع زٌادة كبٌرة فً حجم العمالة
الوافدة التً تقابل تطور االنشطة االقتصادٌة بدول المجلس .هذا القطاع أخذ ٌحظى باهتمام
جمٌع الدول تحت مظلة األمن الغذائً التً تعمل على تؤمٌن إمدادات المنتجات الغذائٌة
المصنع منها وغٌر المصنع .وتهتم الدراسة هنا بتحدٌد الصناعات الغائبة للمنتجات الغذائٌة
المصنعة مثل اللحوم ،منتجات زٌوت الطعام والسكر بصفتها المنتجات التً تقابل اإلحتٌاج
الٌومً للسواد األعظم من سكان دول المجلس المواطنٌن منهم والوافدٌن.
 .4صناعة تشكٌل المعادن :والتً تنضوي تحت البند  25حسب التصنٌف الدولً وتضم جمٌع
المنتجات المعدنٌة التً ٌتم إنتاجها بتشكٌل المعادن األساسٌة مثال الحدٌد واأللومنٌوم وتغذي
هذه الصناعات جمٌع القطاعات الصناعٌة األخرى إضافة إلى قطاع البناء والتشٌٌد.
 .5صناعة المعدات واآلالت والمضخات :وهو قطاع  28حسب التصنٌف الدولً المراجعة الرابعة
وٌشمل إنتاج الماكٌنات ووحدات التبرٌد الهوائً ،معدات وأجهزة التبرٌد إضافة إلى المعدات
المكتبٌة .وال ٌفً اإلنتاج الخلٌجً الطلب المحلً وبالتالً ٌتم مقابلة النقص فً االمداد
باالستٌراد الشًء الذي ٌوفر فرص لالستثمار الصناعً بإضافة خطوط إنتاج لمشروعات قائمة
تنتج اآلالت والمعدات فً دول مجلس التعاون الخلٌجً خاصة فً ظل التوجه نحو الصناعات
المعرفٌة وعالٌة التقانة.
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ثالثاً :المنهجٌة المتبعة فً تحدٌد الصناعات الؽائبة:
.1

تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة والنظر فً تلبٌة احتٌاجات االسواق الخلٌجٌة من السلع اإلستهالكٌة.

.2

التعرف على السالسل االنتاجٌة للصناعات القائمة والمتوقعة بهدف توفٌر مدخالت اإلنتاج
للصناعات الخلٌجٌة أو االستفادة من مخرجات الصناعات الخلٌجٌة القائمة فً إقامة مشروعات
جدٌدة بما ٌحقق المزٌد من التكامل والتشابك الصناعً.
توفر فرص التصدٌر إلى االسواق العالمٌة اعتماداً على المٌزات النسبٌة للصناعة الخلٌجٌة وتوفر
المواد الخام أو الطاقة إلنتاجها بدول المجلس.

.3

رابعا ً :الصناعات الؽائبة:
 .1قطاع الصناعات الكٌماوٌة:
ٌضم قطاع الصناعات الكٌماوٌة حسب التصنٌف الدولً الرابع الصناعات البتروكٌماوٌة سواء من
الغاز الطبٌعً أو البترول الخام وهً تنطوي تحت قسمٌن رئٌسٌٌن:
 إنتاج الكٌماوٌات األساسٌة.
 إنتاج الكٌماوٌات الوسٌطة والنهائٌة والتً تشمل إنتاج األسمدة وخامات البالستٌك
مثل البولً إثٌلٌن وبولً بروبلٌن وخالفه.
وقد اعتمدت الدراسة تحدٌد الصناعات الغائبة بناء على بٌانات االستٌراد والتصدٌر إضافة إلى
تحلٌل سالسل اإلنتاج لتحدٌد المشروعات التً ٌمكن أن تقوم بنا ًء على توفر المواد الخام مع توفر
أسواق محلٌة أو عالمٌة لهذه الصناعات .وبناء على تحلٌل هذه البٌانات ٌتضح أن الصناعات الغائبة
فً هذا القطاع تشمل ما ٌلً :
 إنتاج المواد المحفزة.
 إنتاج مادة االكرٌنوالٌات.
 إنتاج كٌماوٌات األلمنٌو .
 إنتاج كٌماوٌات معالجة المٌاه.
 -1/1إنتاج المواد المحفزة :
ترتبط المواد المحفزة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ارتباطا ً مباشراً مع صناعة النفط
وإنتاج البتروكٌماوٌات ومن خالل تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة للفترة  2010-2005اتضح
أن هناك نوعٌن من المواد المحفزة ٌتم استٌرادهما بصورة أساسٌة لدول مجلس التعاون
الخلٌجً وهما :
 المحفزات المساندة وهً تحتوي على مادة النٌتروجٌن .
 المحفزات ؼٌر المساندة .
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بلغ حجم استٌراد هذه المواد ما ٌقارب ملٌار دوالر فً عام  2009وهناك جهود حثٌثة من
الشركات الخلٌجٌة إلقامة صناعة المواد المحفزة إال أنه قامت شركة واعدة فً دولة الكوٌت
وشراكة عالمٌة مع شركة شٌفرون إلنتاج هذه المواد .ونظراً لحجم إنتاج تكرٌر النفط
والصناعات البتروكٌماوٌة فً دول المجلس فإن قٌام هذه الصناعة ٌعد من األهمٌة بمكان
لمقابلة االحتٌاج الخلٌجً لهذه المواد .
أسباب ؼٌاب صناعة المواد المحفزة بدول مجلس التعاون الخلٌجً :
تعتمد صناعة إنتاج المواد المحفزة اعتماداً أساسٌا ً على البحث والتطوٌر  ،وهً صناعة
معرفٌة من الدرجة األولى ،وٌتطلب قٌامها بنٌات متطورة من البحوث العلمٌة والتطبٌقٌة وقد
بدأت دول مجلس التعاون الخلٌجً التوجه نحو تؤسٌس قاعدة للبحوث التطبٌقٌة بالجامعات
والمعاهد المتخصصة سوف تساهم فً المستقبل القرٌب فً ازدهار هذه الصناعة.
 -2/1إنتاج مادة اإلكرونٌوالٌت:
إن مادة األكرونٌوالٌت ،والتً تعرف أٌضا ً بمادة فٌناٌل ساٌناٌد تعتبر من أهم المواد الوسطٌة
فً سلسلة إنتاج مادة البروبلٌن ورغم أن هناك العدٌد من الدراسات والمقترحات لقٌام صناعة
إنتاج هذه المادة إال أنه وحتى تارٌخه لم ٌتم قٌام وحدة إنتاج مادة األكرونٌوالٌت وهً تعتبر
مادة أساسٌة فً إنتاج الناٌلون ومادة أي بً أس (.)ABS
تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة لمادة األكرونٌوالٌت  ،تشٌر بٌانات التجارة الخارجٌة لألعوام
 2009 – 2005أن استٌراد مادة األكرونٌوالٌت فً تزاٌد مستمر وصل إلى ما ٌقارب إلى
 20ألف طن فً العام  .2009وتشٌر التقدٌرات إلى أن الطلب الخلٌجً لهذه المادة من المتوقع
أن تصل إلى  502000خالل الخمس أعوام القادمة.
أسباب ؼٌاب صناعة مادة األكرونٌوالٌت بدول المجلس :
عالمٌا ً هناك طرٌقتان فقط إلنتاج مادة األكرونٌوالٌت تملك إحداها شركة برتش بترولٌوم
( )BPواألخرى شركة مونساتو (.)MONSATO
ترجع األسباب األساسٌة لغٌاب هذه الصناعة إلى صعوبة الحصول على تقنٌات إنتاجها،
ورغم أن حجم االستٌراد منها ال ٌتعدى  50ألف طن سنوٌا ً إال أن قٌمة استٌرادها تتجاوز الـ
ملٌار دوالر.
 -3/1إنتاج كٌماوٌات األلومنٌو :
ٌؤتً أهمٌة كٌماوٌات األلومنٌوم للمزاٌا التً ٌوفرها األلومنٌوم لخصائص المواد المركبة ،
وبالتالً كٌماوٌات األلومنٌوم فً إنتاج العدٌد من المواد الكٌماوٌة  ،وتشمل هذه المواد :
 كبرٌتات األلومنٌو .
 ألومنٌو الصودٌو .
 المواد المحفزة.
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ومن أهم خامات األلومنٌوم المستخدمة فً دول المجلس مادة األلومٌنا والتً تستخدم فً إنتاج
خام األلومنٌوم فً مصاهر األلومنٌوم والتً تملك دول المجلس طاقات إنتاجٌة لها تصل إلى
 3ملٌون طن سنوٌا ً ،ومن هذه المادة ٌمكن تصنٌع العدٌد من كٌماوٌات األلومنٌوم الهامة بدول
المجلس.
أسباب ؼٌاب صناعة كٌماوٌات األلومنٌو بدول المجلس:
إن إنتاج كٌماوٌات األلومنٌوم ٌعتمد بصورة أساسٌة على طلب مادة األلومٌنا ،التً بدأت دول
الخلٌج استٌرادها من شرق آسٌا إلنتاج األلومنٌوم الخام ومع البدء فً تصنٌع مادة األلومٌنا
بدول المجلس تتوفر األسباب لقٌام الصناعات المرتبطة بكٌماوٌات األلومنٌوم.
 -4/1كٌماوٌات معالجة المٌاه:
ٌؤتً القطاع الصناعً فً المرتبة الثالثة بعد قطاع البلدٌات والكهرباء ،فً استخدام مواد
معالجة المٌاه ،وتستخدم هذه الكٌماوٌات فً القطاعات التالٌة :





تحلٌة المٌاه.
مٌاه اإلنتاج.
المٌاه المعاد تدوٌرها أو المعالجة.
مٌاه الصرؾ الصحً.

وهناك أربع كٌماوٌات رئٌسٌة لمعالجة المٌاه:





بولً ألومنٌو كلوراٌد.
االل .Alum
الكاربون المنشط .Activated Carbon
.Ion Exchange Resins

بٍاَاث انخداسة انخاسخٍت:
حسب اإلحصاءات المتوفرة لدى منظمة الخلٌج تقدر قٌمة استٌراد دول المجلس من كٌماوٌات
معالجة المٌاه ما ٌفوق الـ  100ملٌون دوالر فً العام .2009
وٌرجع أسباب ؼٌاب صناعة كٌماوٌات معالجة المٌاه :إلى إن إنتاج هذه المواد تعتمد على
البحوث والتطوٌر فً اإلنتاج األمر الذي ٌتطلب العمل على قٌام هذه األنشطة بدول المجلس
إلنتاج هذه الكٌماوٌات فً المستقبل.
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 -5/1كًٍاوٌاث نًىاد انبُاء:
وهً الكٌماوٌات التً تدخل فً إنتاج مواد البناء كالمواد الالصقة  ،العازلة للسقوف
واألرضٌات .ومن أهم هذه المواد :





السلٌكا فٌو
مضافات األسمنت.
أسترات السلٌلوز.
البولً اسٌتال.

 .2قطاع الصناعات الؽذائٌة:
ٌضم قطاع الصناعات الغذائٌة حسب التصنٌف الدولً التنقٌح الرابع  1581نشاط صناعً مثل :
إنتاج اللحوم ،المشروبات الغازٌة ومنتجات التبغ ،وحسب البٌانات المتوفرة لدى منظمة الخلٌج
لالستشارات الصناعٌة فإن أكثر من  %90من احتٌاجات دول مجلس التعاون الخلٌجً تقابل
باالستٌراد ومن المإشرات فإن حجم الطلب للمواد الغذائٌة بهذه الدول سوف ٌتضاعف نحو العام
 2020كنتاج طبٌعً للتطور االقتصادي والنمو المطرد من حجم السكان .
ححهٍم انخداسة انخاسخٍت نهًىاد انغزائٍت:
إٔ ٖٓ أ ْٛأُٞاد اُـزائ٤ح اُر٣ ٢رْ اعر٤شادٛا ُألعٞام اُخِ٤ع٤ح  ٢ٛاُِؽ ّٞتؤٗٞاػٜا  ،اُغٌش
ٝاُضٞ٣خ اُ٘ثاذ٤ح ٝاُؽٞ٤اٗ٤ح.
كل ٢ػاّ ٝ 2009طَ ؼعْ طاك ٢االعر٤شاد ٓا ٣واسب  ٕٞ٤ِٓ 127طٖ ٖٓ اُِؽ ّٞتِـد هٔ٤رٜا ٓا
٣واسب ٤ِٓ 2اس دٝالس  ٖٓٝاُضٞ٣خ اُ٘ثاذ٤ح ٝاُشؽٓ ّٞا هٔ٤ر٤ِٓ 127 ٚاس دٝالس أٓا ٓ٘رعاخ األُثإ
كوذ ٝطِد إُٓ ٠ا ٣واسب ِٓ ٕٞ٤ط٘ا ً إضاكح إُٓ ٠ا ٣واسب أُِ٤اس دٝالس ٖٓ األػالف اُؽٞ٤اٗ٤ح.
ذش٤ش ٛز ٙاُث٤اٗاخ إُ ٠إٔ ٘ٛاى كعٞج ك ٢اؼر٤اض األعٞام اُخِ٤ع٤ح ُِٔٞاد اُـزائ٤ح.
حخشكز فً :






إٗراض ٝؼلع ُؽ ّٞاُذٝاظٖ.
إٗراض ٝؼلع األعٔاى.
صٞ٣خ اُطؼاّ.
األُثإ ٓٝشًضاذٜا.
اُغٌش اُخاّ.
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 -1/2إَخاج وحفظ انهحىو :
ذش٤ش ت٤اٗاخ اُرعاسج اُخاسظ٤ح إُ ٠إٔ ُؽ ّٞاُذٝاظٖ ذشٌَ ٗغثح ػاُ٤ح ٖٓ ؼعْ اعر٤شاد
اُِؽ ّٞتٔ٘٤ا ٣غرٞسد اُغٞم اُخِ٤ع 4 ٢اضؼاف اُطاهاخ اإلٗراظ٤ح ك ٢اُؼاّ  ،2009ؼ٤س
تِـد اُطاهح اُخِ٤ع٤ح إلٗراض ُؽ ّٞاُذٝاظٖ ٓا ٣واسب اُـ  330أُق طٖ ع٘٣ٞاً.
أسباب غٍاب طُاعت نحىو انذواخٍ :
ٝذشظغ األعثاب ك ٢رُي إُ ٠ػذّ ًلا٣ح أػالف اُذٝاظٖ ٝاُر ٢ذشٌَ أُادج األعاع٤ح ك ٢ط٘اػح
ُؽ ّٞاُذٝاظٖ
فشص انخكايم انظُاعً نهظُاعاث انغزائٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً:
ذٔصَ إٗراض األػالف أٓ ْٛذخالخ ط٘اػح اُِؽ ٖٓٝ ّٞأ ْٛأُٞاد اُخاّ إلٗراض األػالف ٢ٛ
أُ٘رعاخ اُثشٝذ٤٘٤ح ٗراض اعرخالص اُضٞ٣خ اُ٘ثاذ٤ح ٓصَ :اُل ٍٞاُغٞداٗٝ ٢ك ٍٞاُظ٣ٞا ٢ٛٝ
كشطح ُرٌآَ ط٘اػح اعرخالص اُضٞ٣خ ٓغ ط٘اػح األػالف  ٖٓٝشْ إٗراض اُِؽ ّٞتؤٗٞاػٜا.
شكل رق ()0/3
تكامل صناعة اللحو مع استخالص زٌوت الطعا

تصفٌة
الزٌوت

زٌوت خا

استخالص
الزٌوت

صناعة
األعالف

استٌراد البذور:
الصوٌا  ،عباد الشمس ،
الفول السودانً

صناعة
البروتٌنات
والمركزات
البروتنٌة
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 -2/2إنتاج وحفظ األسماك:
ٌشمل هذا القطاع أنشطة إنتاج وحفظ منتجات األسماك مثل:
التبرٌد التجفٌؾ التبخٌر والتعلٌب.
وتؤتً أهمٌة هذه الصناعة لدول مجلس التعاون الخلٌجً لما تتمتع به من شواطئ بحرٌة .
ورغم أن صناعة منتجات األسماك صناعة تقلٌدٌة إال أنها لم تطور حسب الطلب ومتطلبات
األسواق الخلٌجٌة .
وتشٌر إحصاءات التجارة الخارجٌة أن استٌراد األسواق الخلٌجٌة من منتجات األسماك فً
تزاٌد مطرد وتجاوزت نصف ملٌون طنا ً فً العام . 2009
أسباب ؼٌاب صناعة إنتاج وحفظ األسماك :
 عدم االستثمار فً تطوٌر طرق الصٌد أو تربٌة األسماك .
 القصور فً تموٌل هذه الصناعة.
 عدم توفر الدراسات والفرص االستثمارٌة فً مجال إنتاج األسماك والخدمات المساندة .

الفرص المتوفرة :
تكمن فرص تنمٌة إنتاج األسماك وحفظها فً االستثمار المباشر فً الطرق العلمٌة لزراعة
األسماك والمنتجات البحرٌة األخرى مثل :الروبٌان ،بما ٌقلل من االعتماد على االستٌراد
فً المرحلة األولى واالنطالق نحو التصدٌر فً المرحلة الثانٌة .
االهتمام بإ نتاج أسماك السردٌن لالستفادة من المصادر الجٌدة فً مٌاه الدول الخلٌجٌة وتنفٌذ
المزٌد من اإلنتاج واالستفادة من مخلفات إنتاج األسماك فً تصنٌع االعالف .
تكامل إنتاج األسماك مع الصناعة الخلٌجٌة األخرى  ،إن زٌادة اإلنتاج من األسماك
وتصنٌعها مرتبط بصناعة التعبئة وإنتاج المنتجات البالستٌكٌة إضافة إلى المعدات مثل:
المضخات والقوارب.
 -3/2حفظ وتصنٌع الفاكهة والخضراوات:
ٌشمل هذا النشاط إنتاج الفاكهة والخضراوات إضافة إلى إنتاج العصائر والمركزات
والتعلٌب ورغم أن الصناعة الخلٌجٌة قد طورت طاقات إنتاجٌة فً تغلٌف وإنتاج الفاكهة
والخضراوات ،إال أن نسبة االستٌراد من هذه المنتجات ال تزال كبٌرة .
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اسباب ؼٌاب إنتاج الفاكهة والخضراوات :
تطور اإلنتاج الخلٌجً للعصائر والمركزات خالل العقود الثالثة الماضٌة الشًء الذي قلل
من حجم استٌرادها وتحولت دول مجلس التعاون الخلٌجً إلى مصدرة لهذه المنتجات إلى
األسواق العالمٌة وحسب البٌانات المتوفرة بمنظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة فإن استٌراد
المركزات والعصائر أنخفض إلى أقل من  30ألف طن فً عام  . 2009إال أن هناك زٌادة
فً الطلب على هذه المنتجات والذي ٌؤتً من النمو المتزاٌد المرتبط بالنمو السكانً بدول
المجلس ٌجعل من الضرورة قٌام المزٌد من الطاقات اإلنتاجٌة لهذه الصناعة.
فرص االستثمار والتكامل الصناعً :
هناك فرص واعدة فً إضافة طاقات إنتاجٌة لتصنٌع الفاكهة والخضراوات وذلك عن طرٌق
إقامة مركز إلنتاج األغذٌة متكاملة  Food Packsتركز على استٌراد الخضر والفاكهة
بغرض التصنٌع والتعبئة وإنتاج المركزات والتصدٌر لألسواق المجاورة  .وٌمكن فً هذا
ربط االستٌراد الخارجً لدول مجلس التعاون مع هذه الصناعة  .وتوفٌر المدخالت من فواكه
وخضراوات .مستفٌدة فً ذلك من البنٌة األساسٌة للتصنٌع وٌوفر مصادر الطاقة ،إضافة إلى
ذلك ٌمكن أٌضا ً توسٌع االستفادة من البٌوت الخضراء إلنتاج الخضراوات والفاكهة بغرض
التصنٌع مثل :إنتاج الطماطم للعصائر.
 -4/2الزٌوت والشحو النباتٌة والحٌوانٌة:
ٌتضمن القطاع إنتاج الزٌوت الخام والمكررة وإنتاج الدهون النباتٌة والحٌوانٌة وزٌوت
األسماك ،ومن أهم الزٌوت النباتٌة المستخدمة عالمٌاً :زٌت الصوٌا ،زٌت بذر عباد الشمس
وزٌت الذرة.
تقوم الصناعة الخلٌجٌة إلنتاج زٌوت الطعام على استٌراد الزٌوت الخام لتكرٌرها عدا بعض
الطاقات الستخالص زٌت السمسم وزٌت الزٌتون وإن قٌام صناعة استخالص الزٌوت تكمن
من السلسلة اإلنتاجٌة لزٌوت الطعام بدول المجلس حٌث ٌمكن ان توفر المزٌد من الخامات
أسباب ؼٌاب صناعة استخالص الزٌوت :
تقوم صناعة الزٌوت فً دول مجلس التعاون على تكرٌر الزٌوت الخام المستوردة بسبب
عدم توفر الحبوب الزٌتٌة محلٌاً .حٌث تقدر طاقة صافً التكرٌر السنوي بحولً  122ملٌون
طن سنوٌاً.
إضافة إلى الزٌوت الخام تستورد دول الخلٌج ما ٌقارب  700ألف طن من كسب الصوٌا
إلنتاج األعالف.
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تحلٌل التجارة الخارجٌة للزٌوت النباتٌة والحٌوانٌة:
تظهر احصائٌات التجارة الخارجٌة إن حجم االستٌراد من الزٌوت الخام لألسواق الخلٌجٌة
فً تزاٌد مستمر .وعلٌه فإن صناعة استخالص زٌوت الطعام تعتبر صناعة غائبة بدول
مجلس التعاون .
فرص االستثمار والتكامل مع الصناعات الؽائبة :
إن التوسع فً الطاقات التصمٌمٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة تعتبر فرص استثمارٌة جٌدة
خاصة مع إمكانٌة تكاملها مع الصناعات القائمة بدول المجلس كإنتاج األعالف ولحوم
الدواجن إضافة إلى أن إنتاج البروتٌنات ومركزاتها اعتمادا على كسب ٌمكن أٌضا ً أن تقوم
بدول المجلس.
 -5/2منتجات األلبان :
نسبة للتطور السكانً وارتفاع مستوى الدخل لدى سكان دول مجلس التعاون الخلٌجً فإن
الطلب على األلبان ومنتجاته فً تزاٌد مستمر وقد صاحب ذلك نمو وتطور ملحوظ فً
صناعة األلبان الخلٌجٌة مكنتها من مقابلة الطلب الخلٌجً وتعدته إلى التصدٌر إلى االسواق
المجاورة .
تحلٌل التجارة الخارجٌة :
تشٌر إحصاءات التجارة الخارجٌة المتوفرة لدى المنظمة أن حجم االستٌراد لمركزات األلبان
قارب الـ  400ألف طن فً العام  2009تقدر قٌمتها بما ٌقارب بلٌون دوالر وهً تمثل
فرصة مباشرة لالستثمار فً صناعة هذه المركزات وتوفٌرها محلٌاً.
أسباب ؼٌاب صناعة مركزات األلبان :
ٌرجع السبب فً غٌاب صناعة مركزات األلبان إلى عدم توفر األلبان بدول المجلس بكمٌات
كافٌة لتصنٌع هذه المركزات .وٌمكن معالجة ذلك بالعمل على استٌراد المركزات الصلبة لٌتم
استخدامها فً تصنٌع مركزات األلبان  .كما ٌمكن التوسع األفقً فً إنتاج األلبان من
المصادر الحالٌة إضافة إلى التوسع فً مزارع تربٌة المواشً إلنتاج اإللبان .هذا إضافة إلى
إمكانٌة العمل على تنسٌق مثل هذا المشارٌع مع االستثمارات الخارجٌة لدول المجلس تحت
مظلة برامج األمن الغذائً .بما ٌمكن من إقامة مزارع مختلفة توفر مدخالت إنتاج مركزات
األلبان وصوالً إلى تكامل هذه الصناعة مع الصناعات القائمة بدول المجلس.
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 -6/2إنتاج السكر :
ٌتضمن قطاع السكر بدول المجلس إنتاج السكر المكرر اعتماداً على استٌراد السكر الخام .
وتقدر الطاقة الخلٌجٌة لتكرٌر السكر بحوالً  3ملٌون طن سنوٌا ً فً العام  2009تتمركز فً
كل من المملكة العربٌة السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،إال أن نسبة حجم استغالل
هذه الطاقة تصل إلى  %50فقط فً المتوسط.
تحلٌل التجارة الخارجٌة للسكر بدول المجلس:
تشٌر احصاءات التجارة الخلٌجٌة إلى أن حجم استٌراد السكر الخام لدول مجلس التعاون قد
وصلت الـ ملٌون طنا ً فً العام  ،2009إضافة إلى أن هناك استٌراد للسكر المكرر أٌضا ً
وصل حجم استٌراده إلى أكثر من  123ملٌون طن فً نفس العام ،هذا ومثل ذلك ارتفاعا ً
ملحوظا ً مقارنة مع حجم االستٌراد الذي سجل فً العام .2005
جدول رق ()1/3
استٌراد وتصدٌر السكر بدول مجلس التعاون الخلٌجً
2009-2002
(ألؾ طن)
2005
السكر الخا :
االستٌراد

2006

2007

2008

2009

2056

1640

2419

1438

867

التصدٌر

40

82

110

97

214

السكر المكرر:
االستٌراد

306

720

702

1028

840

التصدٌر

1210

971

1230

1238

1320

1106

1307

1781

1131

--

صافً استهالك السكر بدول المجلس

المصدر :منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

ومن الواضح أن هناك فرصة كبٌرة لزٌادة إنتاج دول المجلس للسكر المكرر بهدف التصدٌر
إال أنه من الواضح إن إنتاج الدول الخلٌجٌة من السكر المكرر ٌغطً حاجة األسواق حالٌا ً
والتً تقدر بما ٌقارب  123ملٌون طنا ً من السكر المكرر وأن هناك تزاٌد ملحوظا ً فً هذا
االستهالك .
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 -7/2صناعة األطعمة الجاهزة :
وتضم هذه الصناعة إنتاج األطعمة الجاهزة التً ٌمكن تناولها بطرٌقة مباشرة بدون أي
عملٌة طبخ أو معالجة ،وتعتبر من أحد الصناعات الغائبة بدول مجلس التعاون الخلٌجٌة إال
إن الطلب علٌها فً تزاٌد مستمر وٌعزى ذلك إلى تطور االهتمام باألغذٌة الصحٌة وارتفاع
مستوى الدخل بدول المجلس وٌتوقع أن ترتفع معدل الطلب لمثل هذه األطعمة نحو العام
 2020بصورة أسرع.
تحلٌل التجارة الخارجٌة:
ال تتوفر إحصاءات الستٌراد وتصدٌر األطعمة الجاهزة بسبب صغر حجم السوق الخلٌجٌة
لهذه المنتجات.
الفرص االستثمارٌة لألطعمة الجاهزة وإمكانٌة تكاملها مع الصناعات القائمة بدول
المجلس:
حسب اإلحصاءات المتوفرة لدى المنظمة فإن الطاقات اإلنتاجٌة بدول المجلس من األطعمة
الجاهزة محدودة ،إال أن االهتمام باألطعمة الجاهزة آخذ فً االزدٌاد ،الشًء الذي ٌجعل هذه
الصناعة فرصا ً واعدة فً المستقبل القرٌب .
أسباب ؼٌاب صناعة األطعمة الجاهزة:
ٌرجع غٌاب صناعة األطعمة الجاهزة بدول المجلس إلى كونها تتطلب قٌام بحوث تطبٌقٌة
فً مجال صناعة األطعمة الجاهزة واألمر ٌتطلب المزٌد من التشجٌع خاصة من القطاع
الخاص الخلٌجً للدخول فً هذا االستثمار .
 .3قطاع الصناعات األساسٌة لمنتجات الحدٌد:
الصناعة األساسٌة للحدٌد ،هً ضمن الصناعات األساسٌة للمعادن حسب التصنٌف الدولً التنقٌح
الرابع ( ،)2431-2410حٌث ٌتضمن التصنٌف  2410الصناعات األساسٌة وٌ 2431تضمن
صناعة السبائك ومنتجاتها.
ومن أهم المنتجات األساسٌة فً هذا القطاع:





المنتجات شبه الجاهزة.
شرائح الحدٌد المسحوبة على الساخن.
شرائح الحدٌد المسحوبة على البارد.
شرائح وصفائح الحدٌد والصلب.
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تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة الستٌراد منتجات الحدٌد فً دول مجلس التعاون الخلٌجً:
تشٌر بٌانات التجارة الخارجٌة للفترة  2009-2005أن حجم استٌراد منتجات الحدٌد تجاوز 10
ملٌون طن فً العام  ،2009وهناك فجوة كبٌرة فً مقابلة طلب السوق الخلٌجً لهذه المنتجات األمر
الذي ترتب علٌه وجود سوق واعده إلنتاج هذه المواد من كثٌر من المستثمرٌن الخلٌجٌٌن.
ومن أهم الصناعات الغائبة فً قطاع صناعة الحدٌد األساسٌة:





صناعة السبائك والحدٌد الخاص.
إنتاج خطوط السكك الحدٌدٌة.
إنتاج كرات الحدٌد.
إنتاج األنابٌب المسحوبة.

وٌرجع سبب غٌاب معظم هذه الصناعات إلى ضعف الطلب علٌها فً السابق أو لعدم قٌام
الصناعات التً تدخل فٌها مثل هذه المنتجات والمشروعات التً تحت التنفٌذ بدول المجلس مثل قٌام
السكك الحدٌدٌة وإنتاج السٌارات ٌجعل قٌام هذه الصناعات بدول المجلس ضرورة قصوى فً
المدى القرٌب.
 .4الصناعات الؽائبة فً مجال صناعة األلومنٌو :
تتمتع دول مجلس التعاون الخلٌجً بصناعة متقدمة فً مجال األلومنٌوم بل وتعتبر من أهم
المصدرٌن من منتجات األلومنٌوم األساسٌة للسوق العالمً ومن أهم منتجات األلومنٌوم التً
تصدرها الصناعة الخلٌجً لألسواق العالمٌة :
 ألومنٌو ؼٌر مشؽول .Unwrought Aluminum
 المنتجات المسحوبة .Rolled Products
 منتجات البثق.
إال إن بٌانات التجارة الخارجٌة المتوفرة لدى المنظمة تشٌر إلى أن هناك عجز فً توفٌر العدٌد من
منتجات األلومنٌوم األخرى لألسواق الخلٌجٌة من مشروعات خلٌجٌة ،ومن أهم تلك المنتجات :





الصفائح المسحوبة على البارد والتً تستخد فً إنتاج علب األلومنٌو .
رقائق ألومنٌو .Aluminum Foil
أنابٌب األلومنٌو .
مسحوقات األلومنٌو .

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

67

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

ومن أهم صناعات األلومنٌوم الغائبة بدول المجلس وبعد الرجوع إلى بٌانات التجارة الخارجٌة وإلى
السالسل اإلنتاجٌة لأللومنٌوم هً:
 -1/4منتجات القولبة Aluminum Die Casting
ٌستخدم  %2من إنتاج األلومنٌوم فً شكل منتجات مقولبة وتوجد مسابك قلٌلة فً دول
المجلس لسبك منتجات األلومنٌوم .
 -2/4إنتاج خبث األلومنٌو :
وهً منتجات األلومنٌوم التً تستخدم فً إنتاج األنابٌب والفالتر وحواٌات تعبئة المواد
الغذائٌة .
وٌرجع غٌاب هذه الصناعات بصفة أساسٌة إلى ضعف حجم الطلب الخلٌجً علٌها .وٌنطبق
األمر أٌضا ً على إنتاج  Aluminum fining’s ، Aluminum Strip Casterوالتً
تستخدم بصفة أساسٌة فً تطوٌر صناعة السٌارات وإنتاج األدوات والمعدات الكهربائٌة.
 .5الصناعات الؽائبة فً مجال المعادن الفلزٌة ؼٌر الحدٌدٌة:
وهً الصناعات التً تندرج تحت التصنٌف الدولً  2420و  2432مع منتجات األلومنٌوم وتشمل:
إنتاج الزنك ،النحاس ،الرصاص والنٌكل إضافة إلى الماغنٌسٌوم ومن أمثلة المنتجات فً هذا
القطاع:
 منتجات النحاس وسبائك النحاس.
 منتجات الزنك وسبائكه.
 منتجات الماؼنٌسٌو وسبائكه.
تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة الستٌراد المنتجات الفلزٌة ؼٌر الحدٌدٌة لدول المجلس :
تشٌر بٌانات التجارة الخارجٌة لدول مجلس التعاون إلى أن حجم استٌراد منتجات النحاس الزنك،
الرصاص والصفٌح تمثل أهم المنتجات المستوردة بواسطة دول المجلس حٌث بلغ متوسط حجم
استٌراد منتجات النحاس وسبائكه ½ ملٌون طن سنوي خالل الخمسة أعوام الماضٌة.
وعلٌه ،،فقد تم تحدٌد الصناعات الغائبة فً هذا القطاع بالتالً:
 -0/5منتجات النحاس وسبائك النحاس:
وهً تضم العدٌد من منتجات النحاس والتً تستخدم فً شكل رقائق  ،sheetقضبان ،أنابٌب
وأسالك .وتدخل هذه المواد فً صناعة السٌارات ،إضافة إلى صناعة السفن وصناعة
البترول والطاقة.
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أسباب غٌاب هذه الصناعات ٌرجع بصفة رئٌسٌة إلى عدم توفر إنتاج النحاس الخام بدول
المجلس .وبتطور القطاع الصناعً بدول المجلس ٌصبح هناك مبرر اقتصادي لقٌام صناعة
إنتاج النحاس الخام خاصة وان ذلك سٌعمل على تكامل الصناعة القائمة فً مجال الصناعات
البتروكٌماوٌة والطاقة.
 -2/5إنتاج شرائح وصفائح النحاس:
وهً منتجات النحاس التً تستخدم فً الصناعات اإللكترونٌة وصناعة مبادالت الحرارة
 Heat Exhangeوالرادٌرات  Radiatorواألوانً المنزلٌة.
وٌرجع غٌاب صناعة هذه المنتجات إلى عدم توفر مادة النحاس الخام والتً تنتج من
مصاهر النحاس.
 -3/5إنتاج المساحٌق:
وهً مساحٌق فً حجم أقل من  1ملم فً شكل مساحٌق أو رقائق نحاس أو سبائك نحاس
تستخدم فً إنتاج العدٌد من المنتجات الصناعٌة مثل :





اإللكترونٌات.
اللحا .
معدات صناعة المجوهرات.
الصناعات الكٌماوٌة.

وٌرجع غٌاب صناعة هذه المنتجات بصفة أساسٌة إلى قلة الطلب الخلٌجً علٌها ،إال أن
فرص التصدٌر تعتبر واعدة لهذه المنتجات.
 -4/5إنتاج خا النحاس (مصاهر النحاس):
والتً ٌحتاج قٌامها إلى توفر خام النحاس من خالل قٌام مناجم استخراجه وتتوفر هذه
الخامات بصفة أساسٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وهناك دراسات فنٌة أثبتت إمكانٌة إنتاج
النحاس بطاقة ال تقل عن  120ألف طن من النحاس .
وٌنطبق ذات اإلنتاج على صناعة الزنك والرصاص حٌث تتوفر بعض الخامات بالمملكة
العربٌة السعودٌة وهناك إمكانٌة قٌام مصهر إلنتاج الزنك فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 -5/5صناعة منتجات تشكٌل المعادن:
وتنطوي هذه المنتجات تحت القطاع  25من التصنٌف الدولً وتشمل جمٌع المنتجات تشكٌل
المعادن( )Fabricatedمثل منتجات الحدٌد واأللومنٌوم التً تستخدم فً قطاع المبانً وإنتاج
األسالك إضافة إلى صناعة المعدات واألدوات المعدنٌة.
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ومن تحلٌل بٌانات التجارة الخارجٌة لمنتجات تشكٌل المعادن بدول مجلس التعاون الخلٌجً
حسب اإلحصاءات المتوفرة لدى المنظمة فإن استٌراد منتجات تشكٌل المعادن فً العام
 2009ما ٌقارب الـ  2ملٌون طن سنوٌا ً ومعظمها ٌتكون من شرائح الحدٌد المطلً إضافة
إلى منتجات األسالك.
الصناعات الؽائبة فً تشكٌل المعادن:
بالرجوع إلى حجم االستٌراد لمنتجات تشكٌل المعادن ٌتضح أن الصناعات الغائبة فً دول
مجلس التعاون الخلٌجً ٌتمثل فً الصناعات التالٌة :
 إنتاج صفائح الحدٌد المطلٌة.
 إنتاج قطع الحدٌد المجلفنة كهربائٌا .Electric – galvanizing Ian
وهناك طلب كبٌر على المنتجٌن حٌث بلغ حجم استٌراد دول المجلس ما ٌتراوح بٌن -225
 130ألف طن سنوٌا ً للمنتج األول وما ٌعادل  140ألف طن فً حالة المنتج الثانً.
وٌرجع السبب فً غٌاب هذه الصناعات بصفة خاصة إلى توجه الصناعات الخلٌجٌة نحو
إنتاج الحدٌد للمبانً والبنٌة األساسٌة ،غٌر أن هناك فرصة نجاح كبٌرة لقٌام هذه الصناعة
خاصة مع الطلب المتزاٌد على منتجاتها والذي تعكسه بٌانات التجارة الخارجٌة بدول مجلس
التعاون الخلٌجً.

** ** **
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انفظم انشابع  :اإلطاس انعاو
نًُهدٍت ححذٌث انخاسطت انظُاعت وانخطت انخُفٍزٌت
إن االستفادة المستمرة من نتائج الخارطة الصناعٌة لدول مجلس التعاون ٌتطلب وضع وتنفٌذ
نحو مستمر باإلضافة إلى وضع خطة تنفٌذٌة ( Action
منهجٌة لتحدٌث بٌانات الخارطة الصناعٌة على ٍ
 ) Planلتفعٌل التوصٌات الخاصة بالخارطة الصناعٌة فً كافة المجاالت ونعنً فً مجال تشخٌص
الوضع الراهن للقطاعات الصناعٌة ،الصناعات الغائبة والبنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن
الصناعات المعرفٌة على مستوى كل دولة من دول المجلس وعلى المستوى اإلقلٌمً أٌضاً.

أوالً :منهجٌة تحدٌث الخارطة الصناعٌة :
لضمان االستفادة المستمرة من نتائج مشروع الخارطة الصناعٌة فالبد من تحدٌث بٌاناتها والقٌام
بمسح مٌدانً بالعٌنة للمنشآت الصناعٌة كل عامٌن على األقل على أن ٌقوم خبٌر متخصص فً العٌنات
نحو دقٌق بحٌث تعطٌنا نتائج ٌعول علٌها ،كما أن هناك حاجة ماسة للقٌام
باختٌار عٌنة ممثلة على ٍ
ببعض الدراسات المفصلة والمعمقة لبعض الظواهر أو القطاعات الصناعٌة لتفسٌر بعض نتائج المسح
المٌدانً الذي طبق عام  ،2010مثل اغالق العدٌد من المنشآت الصناعٌة أو تغٌٌر العدٌد من المنشآت
الصناعٌة لنشاطها فؤخذ عٌنة ممثلة من تلك المنشآت ودراسة األسباب الحقٌقة وراء اغالقها أو تغٌٌر
النشاط لها سٌساعدنا فً تحدٌد المعوقات والتحدٌات التً تواجه الصناعة ،وهذا سٌساعد فً طرح
التوصٌات والحلول المناسبة التً تساعد المنشآت الصناعٌة وخاصة الصغٌرة والمتوسطة على
االستمرار والنجاح فً عملها بما ٌسهم فً تحقٌق الربح لتلك المنشآت والتنمٌة الصناعٌة واالقتصادٌة
للدول األعضاء.
لذا نقترح القٌام بالمسوح المٌدانٌة التالٌة:
 .1المسح المٌدانً القطاعً للصناعة:
 المستوى األول :
إجراء مسح مٌدانً بالعٌنة لجمٌع القطاعات الصناعٌة ٌحددها خبٌر مختص فً العٌنات
وٌتم تطبٌق المسح كل عامٌن وٌمكن تعمٌم نتائجها على القطاعات الصناعٌة فً دول المجلس
فً حال أن تكون العٌنة ممثلة للقطاعات الصناعٌة على نحو جٌد.
 المستوى الثانً:
إجراء مسح مٌدانً شامل للقطاعات الصناعٌة المستهدفة بناء على نتائج الخارطة
الصناعٌة وٌطبق كل عامٌن على األقل لضمان انخفاض تكلفة المسح وسرعة انجازه
باإلضافة إلى اعطاء المزٌد من التركٌز على القطاعات الصناعٌة المستهدفة نظراً ألهمٌتها
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الكبٌرة بالنسبة لالستثمار الصناعً وتنمٌة الصناعة فً دول المجلس ،والقطاعات الصناعٌة
المستهدفة هً:
 الصناعات االساسٌة للمعادن والصناعات التحوٌلٌة المرتبطة بها.
 الصناعات الؽذائٌة .
 الصناعات البتروكٌماوٌات ،والكٌماوٌات.
 صناعات اآلالت والمعدات.
 الطاقة.
 تحلٌة المٌاه.
 الصناعات المتعلقة بالرعاٌة الصحٌة.
 المواد المتقدمة.
وسوف ٌفٌد هذا المسح فً تتبع ورصد األنشطة فً القطاعات الصناعٌة المستهدفة من حٌث
االنتاج وحجم االستثمار.
 .2المسح المٌدانً لمراكز البحوث:
نقترح إجراء مسح مٌدانً شامل لجمٌع مراكز البحوث والتطوٌر فً دول مجلس التعاون
باعتبارها أحد المإسسات الهامة والداعمة للبنٌة األساسٌة للصناعة عامة وللصناعة المعرفٌة
خاصة ،فالمسح الذي طبقته المنظمة فً عام ٌ ،2010حتاج إلى متابعة تطبٌقٌة كل عامٌن لمتابعة
التطورات الخاصة بتلك المراكز والتً الحظنا النمو السرٌع فٌها منذ عام  2005ولتقٌٌم دورها فً
دعم الصناعة الخلٌجٌة.

ثانٌاً :الخطة التنفٌذٌة لتفعٌل توصٌات الخارطة الصناعٌة:
إن أهمٌة دراسة الخارطة الصناعٌة ال تكمن فً ما توصلت إلٌه من نتائج وتوصٌات فحسب بل
تكمن فً تفعٌل تلك التوصٌات وتنفٌذها على أرض الواقع من خالل خطة تنفٌذٌة ()Action Plan
تسهم فً التنمٌة الصناعٌة لدول المجلس ،وهذا ٌتطلب تعاون وثٌق بٌن المنظمة واألمانة العامة لدول
مجلس التعاون الخلٌجً ونقترح أن ٌتم إعداد الخطة التنفٌذٌة على مستوٌٌن:
 المستوى األول:
وضع خطة تنفٌذٌة على مستوى كل دولة من الدول األعضاء وتحدد كل دولة أولوٌاتها وفقا ً
للمكونات التالٌة:
 .6التشخٌص القطاعً للصناعة.
 .7البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة .
 .8الصناعات الؽائبة.
 .9الفرص االستثمارٌة الواعدة.
 .10أٌة قضاٌا ٌت االتفاق علٌها خالل المشاورات.
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 المستوى الثانً:
وضع خطة تنفٌذٌة على المستوى اإلقلٌمً وتحدد األمانة العامة مع الدول األعضاء
األولوٌات (أي تفعٌل التوصٌات ذات األولوٌة) وفقا ً للمكونات التالٌة:
 .6التشخٌص القطاعً للصناعة.
 .7البنٌة األساسٌة لتطوٌر الصناعة وتوطٌن الصناعات المعرفٌة.
 .8الصناعات الؽائبة.
 .9الفرص االستثمارٌة الواعدة.
 .10أٌة قضاٌا ٌت االتفاق علٌها خالل المشاورات.

ثالثاً :خطوات وضع الخطة التنفٌذٌة للخارطة الصناعٌة:
 .1اعتماد دراسة الخارطة الصناعٌة من قبل األمانة العامة.
 .2اطالق الخارطة الصناعٌة بدعوة جمٌع االطراف المعنٌة من القطاعٌن العام والخاص لتسلٌط
الضوء على النتائج العامة والتوصٌات الخاصة بالخارطة الصناعٌة وأٌضا ً شرح الخطوات القادمة
نحو وضع خطة تنفٌذٌة لتفعٌل توصٌات دراسة الخارطة الصناعٌة لدول المجلس.
 .3عقد مشاورات وطنٌة على مستوى كل دولة لوضع اإلطار العام للخطة التنفٌذٌة للخارطة الصناعٌة
بهدف عمل توعٌة للمستثمرٌن الصناعٌٌن حول الفرص الصناعٌة الواعدة وأٌضا ً التشاور مع
أصحاب المصلحة والقرار فٌما ٌتعلق بالتوصٌات الخاصة بالحكومة مثل األراضً الصناعٌة
والتشرٌعات ،والبنٌة األساسٌة للصناعة.
 .4تشكٌل فرق وطنٌة تعمل بالتنسٌق مع منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة واألمانة العامة لدول
مجلس التعاون لمتابعة وتقٌٌم تنفٌذ التوصٌات.

رابعاً :متطلبات وضع الخطة التنفٌذٌة للخارطة الصناعٌة:
.1

تشكٌل فرٌق عمل.

.2

توفر مٌزانٌة.

المدة الزمنٌة المقترحة للخطة التنفٌذٌة هً  :ثالث سنوات.

** ** **
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منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

74

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

أُالؼن

ِٓؽن سهْ ()1

اُطاهاخ اإلٗراظ٤ح ُِظ٘اػاخ اُشئ٤غ٤ح تذٓ ٍٝعِظ اُرؼإٝ
اُخِ٤ع٢

ِٓؽن سهْ ()7

اُغالعَ اإلٗراظ٤ح ُِوطاػاخ اُظ٘اػ٤ح  :٢ٛٝأٌُ٤ا٣ٝاخ،
اُـزائ٤ح ،اُؽذ٣ذ ،األُٝ ،ّٞ٤٘ٓٞأُؼادٕ اُالكِض٣ح

ِٓؽن سهْ ()3

اُلشص االعرصٔاس٣ح

ِٓؽن سهْ ()4

أُشاظغ
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Chart 1: Methane

FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

INTERMEDIATES

DERIVATIVES

Annexure 2

APPLICATIONS

Fertilizers (2012)
Ammonia (2012)
Technical Urea
(2013)

Formaldehyde
(2013)

Natural Gas

Syn Gas

Methanol (2011)

The four digit ISIC numbers in the box indicatesthe linking subsectors

2102 ماٌو

Available in GCC

UF Resin
(Thermoset Plastics)

Acetic Acid
(2022)

Industrial
Solvents

Ethyl/Butyl
Acetate (2013)

Industrial
Solvents

Under development
/Planning
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Chart 2: Ethylene

FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

INTERMEDIATES

DERIVATIVES

LDPE (2013)

Ethylene

Polyethylene
(2013)

Crude oil/
Naphtha
(Cracker)

Annexure 2

APPLICATIONS

Packaging, pipes

HDPE (2013)

Containers

LLDPE (2013)

Cling films
As seals, diaphrams, strips,
profiles
(Automotive
Industries)

Propylene

EPDM (2013)

As sealants, hoses, strips
(Construction/cables
chemicals)
Anti-vibration mounts
(Mechanical goods)

Available in GCC

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
LDPE: Low-Density Polyethylene
HDPE: High-Density Polyethylene
LLDPE: Linear Low Density Polyethylene EPDM: Ethylene Propylene Diene Monomer
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Annexure 2

Chart 3: Propylene

FEEDSTOCK

Naphtha
(Cracker)

BASIC CHEMICALS

Propylene

INTERMEDIATES

DERIVATIVES

APPLICATIONS

Polypropylene
(2013)

Fiber (2030)
BOPP (2013)

Film (2013)

Acrylates (2011)
Acrylonitrile
(2011)

Acrylic Acid
(2011)
Acrylamides
(2011)

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
BOPP: Bi-axially Oriented Polypropylene
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Available in GCC
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Under
development
/Planning

Paints,
coatings,
Textile /Fiber
(2022)
Flocculant,
thickening agent,
water treatment
(2029)

Not Available / In Adequate
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Chart 4A: Benzene

FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

INTERMEDIATES

Annexure 2

DERIVATIVES

Polystyrene
(2013)
Ethyl Benzene
(2011)

Benzene

Nitro Benzene
(2011)

Styrene (2013)

HIPS, EPS
Packaging

SBR (2013)

Rubber products, Tires

ABS (2013)

Engineering Plastic,
Refrigeration

Dyes, Photography

Aniline (2021)

Rigid polyurethane
(2013)

MDI (2030)

Detergent, cleaning
chemicals

LAB (2023)

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
HIPS: High Impact Polystyrene; EPS: Expanded Polystyrene; LAB: Linear Alkyl Benzene;
SBR: Styrene Butadiene Rubber; ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene; MDI:
Methylene Diphenyl Diisocyanate
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Available in GCC
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Annexure 2

Chart 4B: Benzene
FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

INTERMEDIATES

Phenol (2011)

DERIVATIVES

Bisphenol-A
(2013)

Polycarbonate,
glazing sheets (2013)
Epoxy Resins
Coatings, Adhesives,
Paints (2013)

Cumene (2011)

Benzene (Naphtha
Reformer)

APPLICATIONS

Acetone (2011)

MMA (2013)

Caprolactum
(2011)

Nylon 6 (2013)

Adipic Acid
(2011)

Nylon 6,6 (2013)

Engineering plastic
(2013)

Textile fibers,
Consumer articles (2030)

Cyclohexane
(2011)

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
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Available in GCC

Engineering plastics,
Textile fibers (2013)

Under development
/Planning
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Chart 5: (Toluene / Xylene)

FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

Toluene (2011)
Naphtha
(Reformer)

Xylene (2011)

INTERMEDIATES

DERIVATIVES

TDI
(2029)

Flexible PU
(2013)

o-Xylene (2011)

Ph Anhydride
(2029)

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
TDI: Toluene Di-isocyanate, PU: Polyurethane, Ph Anhydride: Phthalic Anhydride
PTA: Purified Terephthalic Acid, PET: Polyethylene Terephthalate, UPR:
Unsaturated Polyester Resin
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APPLICATIONS

Foams, Mattresses
(2013)

UPR (Thermoset
resins) (2013)
Dyes

m-Xylene (2011)

p-Xylene (2011)
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Annexure 2

PTA (2029)

Available in GCC

Under development
/Planning
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Chart 6: Fatty acids from vegetable oils/ fats
FEEDSTOCK

BASIC CHEMICALS

INTERMEDIATES

Annexure 2

DERIVATIVES

APPLICATIONS

Emulsifying Agent
(cream &lotion)
Fatty Acid
Ethoxylates
(2029)

Stabilizing Agent
Wetting Agent
Health Care products

Vegetable Oils &
Fats

Fatty Acids
(1040)

Alkyl Epoxy
Esters (2029)

Industrial Solvents
Agrochemicals
Emulsifiers/Surfactants
Fatty Alcohols &
Derivatives
(2029)

Fatty Acid Esters
(2029)

Emollients
Food additives
Flavor compounds

The four digit ISIC numbers in the box indicates the linking subsectors
2102 ماٌو

Available in GCC
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Summary report – Steel Industrial Sector

Annexure 3
Fig 2.1
Steel Industry Value Chain – Liquid Steel

BF-BOF Process Route

DR-EAF Process Route

Iron ore fines, Metallurgical Coal

Iron ore fines

Coke Oven Battery
Sinter Plant

Iron Ore Pellet Plant

BF Coke Sinter Iron
Ore Lump

Pellet Iron ore Lump
Natural Gas

Direct Reduction
Plant

Blast Furnace

DRI / HBI

Hot Metal

Basic Oxygen
Furnace

Electric Arc Furnace

Secondary Metallurgy
(If required)

Secondary Metallurgy
(Ladle Furnace)

Liquid Steel
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90

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

Annexure 3

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

91

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

Annexure 3

منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

92

ماٌو 2102

دساست انخاسطت انظُاعٍت نذول يدهس انخعاوٌ انخهٍدً
انخقشٌش انشئٍسً

Annexure 3
Industry Value Chain – Cold Rolled Products
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Steel Industry Value Chain – Tubular Steel Products
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Copper Industry Value Chain – Primary Copper
Copper Ore

Copper Cathode
)( 99.95 – 99.99 % Cu
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Annexure 5
Copper Industry Value Chain – Major Copper Products

(Note: Other minor products include forging and powder of copper and copper alloys)
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الفرص االستثمارٌة
The following investment opportunities have been brought out from an examination of
missing industries:
Food, Beverages and Tobacco Sector
 Processing and preserving of poultry meat
 Fish processing
 Fruits and vegetables
 Vegetable oils and fats
 Dairy industry- Milk concentrate solid form- milk powder
Chemicals & Chemicals Products Sector
 Acrylonitrile
 Aluminum Chemicals
 Water treatment Chemicals
 Construction Chemicals
Basic Steel Products Sector
 Alloy and Special Steel Industry
 Plate Rolling Mill
 Rail and railway products including wheel and axle
 Ring Rolling Mill
 Ball Mill
 Seamless Tube Plant
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Basic Aluminium Sector
 Aluminium die-castings for automotive and other industries
 Aluminium slugs manufacturing plant
 Aluminium strip caster
 Ultra-thin aluminium foil mill
 Aluminium forging plant
 Aluminium foil laminating plant
 Aluminium foam plant
Other Non-Ferrous Basic Metal Products Sector
 Copper Alloys Manufacturing Plant
 Rolling Mill for Copper and Copper alloys
 Nickel-Copper and Master Alloys Manufacturing Plant
 Non-ferrous Metal and Alloys Powder Manufacturing Plant
 Copper-Zinc-Lead Smelters and Refinery
 Magnesium metal and magnesium alloys manufacturing plant
Fabricated Metal Products Industrial Sector
 Electrolytic Tinning Line.
 Electro-galvanizing Line
 Forge Shop
 Manufacture of Wire Ropes
 Cutlery Manufacture
Machinery and Equipment Manufacturing Sector
 Valves
 Manufacture of Refrigeration, Freezing and Cooling Equipment
 Pumps
 Turbines
 Cranes & other Lifting Equipment
 Heavy Material Processing Equipment
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المراجع
دولة قطر
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Project Profile on Confectionery
Project Profile on Bakery Products
Project Profile on Rice Mill
Project Profile on Plastic Ropes
Project Profile on Safety Shoes
Project Profile on Hand Made Paper
Project Profile on Steel Furniture
Project Profile on Plastic Coated Steel Wire
Project Profile on Thermoformed Disposable Cups & Trays
Project Profile on PET Bottles
Project Profile on Welding Electrodes
Project Profile on Wire Mesh
Project Profile PVC Pipe Fittings
Project Profile on Plastic Furniture
Project Profile on Nuts and Bolts
Project Profile on House Hold Items
Project Profile on Adhesive Tapes
Project Profile on Cast Film
Project Profile on Baby Feeding Bottles
Project Profile on Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)
دراسة موجزة عن سوق الكابالت الكهربائٌة فً دولة قطر
دراسة مشاكل ومعوقات الصناعة صناعات البالستٌك والفاٌبر جالس (الجزء الثانً) السوق
ًالقطري والخلٌج
دراسة موجزة عن سوق المٌاه المعبؤة فً دولة قطر
ًدلٌل قطر الصناع
25. Industrial Development in Qatar (December 2007(

21.
22.
23.
24.

دولة الكوٌت
دراسة إمكانٌات التعلٌم والتدرٌب فً جامعة الكوٌت والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب
2002- ومدى مالءمتها الحتٌاجات القطاع الخاص من الصناعات التحوٌلٌة
.2004 - رفع مساهمة العمالة الوطنٌة فً القطاع الخاص من الصناعات التحوٌلٌة
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.3
.4
.5
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.7
.8
.9
.10
.11
.12

صناعة االسفلت فً دولة الكوٌت 2003 -
صناع زٌوت التزٌت فً دولة الكوٌت – 2006
االستراتٌجٌة الصناعٌة فً دولة الكوٌت 2015-2000
الدلٌل الصناعً لدولة الكوٌت – 2008-2007
تطور انتاجٌة العمل بالقطاع الصناعً فً دولة الكوٌت
تصدٌر منتجات الصناعات التحوٌلٌة الكوٌتٌة ألسواق االتحاد األوروبً ٌ -ناٌر 2008
استراتٌجٌات وسٌاسات تحقٌق زٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة لقطاع الصناعً
التقدم التكنولوجً ونمو اإلنتاجٌة فً الصناعات التحوٌلٌة الكوٌتٌة – ٌونٌو 2009
إعادة هٌكلة نظام الحوافز الصناعٌة بدولة الكوٌت – ٌونٌو 2005
خرٌطة مسار التنمٌة الصناعٌة فً دولة الكوٌت – فبراٌر 2007

المراجع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

الخطة االستراتٌجٌة السادسة  – 2010/2005فرص وتحدٌات جدٌدة للتنمٌة – معهد الكوٌت
لألبحاث العلمٌة.
استراتٌجٌة تنمٌة الموارد البشرٌة – قطاع البحث العلمً والتطوٌر – وزارة االقتصاد الوطنً –
سلطنة عمان
استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر ( 2016 -2011مارس )2011
االستراتٌجٌة الوطنٌة للصناعة للمملكة العربٌة السعودٌة (1441هـ)
استراتٌجٌة سوق العمل لدولة قطر  .2006مجلس التخطٌط بالتعاون مع البنك الدولً
إحصاءات المنظمة العالمٌة لحماٌة الحقوق الفكرٌة )2009( .WIPO
الرإٌة الوطنٌة لمملكة البحرٌن 2030
رإٌة قطر ( .2030أكتوبر )2008
الرإٌة االقتصادٌة ألبوظبً لعام 2030
الكتٌب التؤهٌلً لمعهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارٌة ()2009
برنامج عمل الحكومة للفصل التشرٌعً الثانً عشر  – 2012/2011 – 2009/2008مجلس األمة
– دولة الكوٌت
تقرٌر التنافسٌة العالمً  – 2010-2009المنتدى االقتصادي العالمً  /البنك الدولً.
تقرٌر األمم المتحدة حول استعداد الحكومات اإللكترونٌة ()2008
تقرٌر المعرفة العربً للعام  – 2009مإسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائً.
تقرٌر الٌونسكو للعلوم لعام 2010
تقرٌر "منهجٌة تقٌٌم المعرفة  "KAM 2009 -من البنك الدولً
تقرٌر "وصول رأس المال  – "CAI 2008مإسسة مٌلكن
خطط التنمٌة القادمة لدولة الكوٌتٌ -ولٌو  -2010مجلس األمة -الكوٌت
دراسة "تطوٌر الصناعات المعرفٌة فً دول المجلس" – منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة.
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.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

دراسة "دور البحث العلمً الجامعً فً التطور الصناعً" د .محمد نضال الرٌس /جامعة دمشق
صحٌفة الرإٌة العمانٌة 15 -فبراٌر  – 2010مقال بعنون " سلطنة عمان تنشئ أول مركز بحث
علمً لتقنٌة الصناعة واالبتكار".
صحٌفة الشرق األوسط/24 -مارس -2011/مقال بعنوان "السعودٌة تتصدر خرٌطة براءات
االختراعات العربٌة لعام "2010
صحٌفة الندوة اإللكترونٌة – /28سبتمبر -2009/مقال بعنوان" مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز
لتطوٌر نقلة نوعٌة لبناء المواطن"
صحٌفة الوسط البحرٌنٌة – ٌ 25ولٌو  – 2008مقال بعنوان "الرإٌة االقتصادٌة  2030والنظام
التعلٌمً".
صحٌفة الوطن القطرٌة/29 -مارس -2011/مقال بعنوان 65" :ملٌار دوالر للبنٌة التحتٌة حتى عام
"2016
قاعدة بٌانات وحدة المعلومات الصناعٌة فً منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)
قاعدة بٌانات برنامج المناولة والشراكة الصناعٌة فً منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة (جوٌك)
كتٌب تعرٌفً عن فرص العمل والتدرٌب فً واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر
مإشرات األداء لمإسسات البحث العلمً والتطوٌر – معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة – 2004
د .مدبولً نوٌر – علوم وتكنولوجٌا – 2003
مإشرات األداء لمإسسات البحث العلمً والتطوٌر – معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة – 2004
محاضرة د .عبدهللا بن إبراهٌم المرشد .رئٌس فرٌق قدرات البحث العلمً والتطوٌر -الخطة
الوطنٌة الشاملة للعلوم والتقنٌة
محاضرة للدكتور عبدالستار الطائً الرئٌس التنفٌذي للصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً فً
مإتمر التكنولوجٌا المستقبلٌة .عمان األردن دٌسمبر 2010
نتائج المسح لمراكز البحوث والتطوٌر فً دول المجلس لعام  ،2010منظمة الخلٌج لالستشارات
الصناعٌة (جوٌك)

المواقع اإللكترونٌة:
 .1جامعة البحرٌن /http://www.uob.edu.bh
 .2كلٌة العلو  -جامعة البحرٌن
http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=247&SID=75
 .3عمادة البحث العلمً http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=80&SID=5

 .4جامعة الخلٌج العربً /http://www.agu.edu.bh
 .5مركز سمو األمٌرة الجوهرة – جامعة الخلٌج العربً http://www.agu.edu.bh/aljawhara/index.asp
 .6جامعة الخلٌج العربً -مركز السلطان قابوس http://www.agu.edu.bh/centers/qaboos_index.aspx
 .7معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة http://www.kisr.edu.kw/default.aspx?pageId=104
 .8جامعة السلطان قابوس http://www.squ.edu.om/arabic/tabid/99/language/ar-OM/Default.aspx

 .9جامعة السلطان قابوس -مركز البحوث والدراسات البٌئٌة
http://www.squ.edu.om/center-environment/tabid/9153/Default.aspx
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 مركز البحرٌن لتنمٌة الصناعات الناشئة.10
http://www.moic.gov.bh/MoIC/Ar/Industry/BusinessEnv/Intial+Industries.htm

/http://www.kfas.org ً مإسسة الكوٌت للتقد العلم.11
/http://www.kisr.edu.kw  معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة.12
http://www.iic.om/ ً مجلس البحث العلم.13
http://www.trc.gov.om/TRCWebsite/A_supported_sectors.htm ً مجلس البحث العلم.14
http://www.kom.om/indexarabic.shtml  واحة المعرفة مسقط.15
http://www.ar.gutech.edu.om/index.php  الجامعة األلمانٌة للتكنولوجٌا فً عمان.16
http://www.qstp.org.qa  واحة العلو والتكنولوجٌا فً قطر.17
www.sidra.org  مركز السدرة للطب والبحوث.18
http://www.qnrf.org/ar/about_qnrf/ ً الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلم.19
http://www.qatar.tamu.edu/arabic/prospective.aspx  جامعة تكساس اٌه أند إ فً قطر.20

/http://www.bqdri.org  معهد بروة والدٌار القطرٌة للبحوث.21
http://www.kacst.edu.sa/ar/Pages/default.aspx معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارٌة.22

/http://www.cebr.ksu.edu.sa/arabic  مركز التمٌز البحثً فً التقنٌة الحٌوٌة.23
 كلٌة الهندسة- جامعة الملك سعود

.24

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfengineering/Page/RIntroduction.aspx
http://epachair.ksu.edu.sa/ar/targets.html  كرسً أرامكوا السعودٌة للطاقة الكهربائٌة.25

/http://www.cerem-ksu.org/arb  جامعة الملك سعود- مركز التمٌز ألبحاث المواد الهندسٌة.26
/http://zgcewc.ksu.edu.sa/Arabic كرسً الزامل لترشٌد استخدا الماء والكهرباء.27
http://nano.ksu.edu.sa/index.php  معهد الملك عبدهللا لتقنٌة النانو.28
http://www.rtv.com.sa/arabic/default.htm  وادي الرٌاض للتقنٌة.29

 كلٌة الطب-جامعة الملك سعود

.30

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/HumanMedicine/StemCell/Pages/Unit.aspx

/http://rtic.ksu.edu.sa/arabic  حاضنة الرٌاض للتقنٌة.31
http://www.kacst.edu.sa/ar/about/Pages/default.aspx  مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلو والتقنٌة.32

/http://www.uaeu.ac.ae  جامعة اإلمارات – العٌن.33
/http://www.certonline.com ً – أبو ظبCERT  مركز التفوق للتدرٌب واألبحاث التطبٌقٌة.34
( – رأس الخٌمةCSEM-UAE)  المركز السوٌسري لإللكترونٌات والتقنٌات الدقٌقة.35
/ http://www.csem-uae.com
 مإسسة العربٌة للعلو والتكنولوجٌا فً الشارقة.36
http://www.astf.net/site/arabic/aboutus/overview.as
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قائمة بؤسماء المشرفٌن العامٌن على الدراسة وأعضاء فرٌق العمل

اإلشراؾ العا والدع اإلداري
 سعادة األسخار /عبذ انعزٌز بٍ حًذ انعقٍم
األمٌن العام لمنظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة عن الفترة أغسطس  -7515مارس .7517

 سعاد انذكخىسة /نىنىة عبذ هللا انًسُذ
األمٌن العام باإلنابة لمنظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة عن الفترة ٌناٌر ٌ -7515ولٌو .7515

 سعادة األسخار /يحًذ بٍ عبٍذ انًزسوعً
األمٌن العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعٌة عن الفترة ٌونٌو  -7511مارس .7517

أوالً :التقرٌر الرئٌسً

 .1أُٜ٘ذط /إعٔاػ َ٤اُشاكؼ٢
 .2اُذًرٞسج ٠ِ٤ُ /ر٣اب إشش٣ش

سئ٤ظ كش٣ن اُؼَٔ ُٝع٘ح اُرشخ٤ض اُوطاػ٢
ٗائة سئ٤ظ كش٣ن اُؼَٔ ٝسئ٤غح ُع٘ح اُذساعاخ ٓٝشاًض اُثؽٞز

 .3األعرارٔٓ /ذٝغ ٛثشج

اُرذه٤ن ُِٔؼِٓٞاخ اإلؼظائ٤ح

 .4األعرارج ٠٘ٓ /أت ٞط٤اّ

ٓشاظؼح ُـ٣ٞح

ثانٌاً :التقارٌر القطاعٌة

 .1أُٜ٘ذط /إعٔاػ َ٤اُشاكؼ٢

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .2اُذًرٞسج ٠ِ٤ُ /ر٣اب إشش٣ش

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .3أُٜ٘ذط /شآثٞا تشاعاد

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .4اُذًرٞس /ػاطق اُعضُ٢

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح
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 .5أُٜ٘ذط /عٞاتإ ًٓٞاس ٓاٗذٍ

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .6أُٜ٘ذط /ؼاصّ األٗوش

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .7أُٜ٘ذط /شا٤ِ٣ش ًٓٞاس

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .8أُٜ٘ذط /أٗ َ٤ع٘٤ط

ششًح آ ١ش ْ٤أُؽذٝدج ُالعرشاساخ

 .9األعرار /ساؿل٘٤ذس كٌ٘٤اذشاٗ ٝا٣ي

ششًح آ ١ش ْ٤أُؽذٝدج ُالعرشاساخ

 .10األعرارٗ /اٌ٣اذ ٚ٤ؿاٗ٤ش ًاسٗس

ششًح آ ١ش ْ٤أُؽذٝدج ُالعرشاساخ

 .11اُذًرٞسج/عٔ٤شج تٖ ٞ٣عق

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .12أُٜ٘ذط/عِٔ٤إ اُثِٞش٢

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .13األعرارجٗ /ذ ٟاُؼآش١

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .14أُٜ٘ذعح٤ٛ /ا دٖ٤٣

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .15أُٜ٘ذطٓ /ؽٔذ اُؼ٣ٞش١

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

ثالثاَ :المسح المٌدانً والمراجعة اإلحصائٌة

 .1اُغ٤ذ /طاُػ طٚ

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .2اُغ٤ذ /ؼاذْ اُشش٤ذ

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

 .3األعرارٔٓ /ذٝغ ٛثشج

ٓ٘ظٔح اُخِ٤ط ُالعرشاساخ اُظ٘اػ٤ح

** ** **
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